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 יקסשירעבלַאב .מ .גַאמ
 ט

 ןוייא ןופ רעקרַאטש



 רבחמ רעד ,יקסשירעבלַאב .מ .גַאמ



 יקסשירעבלאב .מ .גאמ

 ןזייא ןופ רעקראטש
 הפוקת:רעלטיה רעד ןיא ןעגנובעלרעביא
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 ז"כשת לארשיב ספדנ

 211046664 גמ 13124061, 7

 24294 ,לט ,4 רחשה תליא יחר ,א"ם.,מ"עב ייזרא, סופד



 ךיא עמדיוו ךוב סָאד

 -- רָאדָאעט ןוז ןוא הרובד רעטכָאט ,האל יורפ ןיימ

 שפנ תוריסמ טימ ,רימ טימ ןעמַאזוצ ןענעז עכלעוו

 ערעזדנוא ןעוועטַאר םייב ,ךַאװ רעד ףיױא ןענַאטשעג

 .ההפוקת רעשיגַארט רעד ןיא סנבעל



 רעזייוולייט רעד קנַאדַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא ךוב סָאד

 : ןופ ףליה רעלעירעטַאמ

 -עגמוא יד ןופ קנעדנָא םעד ןקיבײארַאפ וצ ,ןרובלעמ ןיא ןַאמלעוװער החּפשמ

 .םישודק ןוא רעריטרַאמ ןענָאילימ עטכַארב

 סענעברָאטשרַאפ ריא ןופ קנעדנָא םעד ןקיביײארַאפ וצ ,ןרובלעמ ,שריה אטיא יורפ

 .עילַארטסױא ןיא ןוא ןליוּפ ןיא רעוט-רוטלוק רעלופטסנידרַאפ ,ה"ע ןבואר ןַאמ

 ןוז ןוא הניז יורפ ןייז ןופ קנעדנָא םוצ ,קָאטסילַאיב -- ןרובלעמ ,ןאגַאק רַאזַאל
 .יקנילבערט ןיא עטכַארבעגמוא ,םַאדַא

 הרובד ר"ד רעטסעוװש ןייז ןופ קנעדנָא םוצ ,ןרובלעמ ,ץיברוג ןויצ ןנ םולש

 .ָאטעג רענליוו ןיא ןעמוקעגמוא זיא עכלעװ ,ץ"בוקלשרמ

 -עגמוא ערעייז ןופ קנעדנָא םעד ןקיביײארַאפ וצ ,ןרובלעמ ,ןַאמדירֿפ הנח ןוא ףסוי

 .(עשרַאוו ייב) עצירג ןיא רעדילגטימ-החּפשמ עטכַארב

 ןקיבײא םוצ (ןזייאביר -- םייה רעטלַא רעד ןופ) ,ןרובלעמ ,ןזייא עגייפ ןוא קודצ

 ,םלעכ ןיא בושיי ןצנַאג ןטימ ,ענעגייא ערעזדנוא ןופ קנעדנָא

 עטכַארבעגמוא ערעיײז ןופ קנעדנָא םוצ ,ןרובלעמ ,יורפ ןוא גרעבנייטש רסיא

 ,עשרַאװ ןיא תוחּפשמ

 קנעדנָא ןקיבײא םוצ ,ןייבסירב גרעבנערָאט לרעּפ ןוא ןַאילוי ס"רמ ןוא ר"מ
 ןיא ןוא רעװעשרַאװ ןיא עטכַארבעגמוא ,רעדילגטימיהחּפשמ ןוא ןרעטלע ערעייז ןופ

 .ָאטעג רעשזדָאל

 ערעייז ןופ קנעדנָא םעד ןקיביײארַאּפ וצ ,ןרובלעמ ,טַאטשנעזיײא השמ ס"רמ ןוא ר"מ
 .תוחּפשמ עטכַארבעגמוא

 החפשמ רעטכַארבעגמוא רעד ןופ קנעדנָא םעד ןקיבײארַאפ וצ ,טעשופ.י סירמ ןוא ר"מ
 .עשרַאװ ןיא

 ס"רמ רענעברַאטשרַאפ רעד ןופ קנעדנָא םעד ןקיבײאראפ סניירפ עפורג ַא

 .ןרובלעמ ןיא ,ה"יע טעפס .א

 ס"רמ ןוא ר"מ ןוא ,וואנָארָאװ .מ סירמ ןוא ר"מ ,דלָאג .מ ר"מ טניירפ יד ךיוא

 .תוחּפשמ ערעייז ןופ קנעדנָא ןיא -- קניפ ַאעל

 ,קנַאד ןקיצרַאה ןייז סיוא רבחמ רעד טקירד טניירפ עטנכערעגסיוא ןביוא עלַא יד
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 :גנונעקרענַא ןוא קנַאד ןלעיצעּפס ַא

 ראפ ,םילשורי ,רעווַאקַאטרַאט .א רָאסעּפָארּפ ,קרָאיײוינ ,ןיוועל קחצי ריד ברה

 .ךוב סָאד ןבעגסורַא םייב ןעגנוזייוונָא עלופטרעוו ערעייז

 : טײקרַאבקנַאד ןוֿפ קורדסיוא

 -מייה שיטעווָאס ,; עיצקַאדער ,םילשורי ןיא .םֹׁשֹו די/ ,קרָאיײװינ ןיא ?ָאוװיי;

 יוצ ןרַאפ ,עװקסָאמ ןיא קעטָאילביב-ןינעל רעד ייז ךרוד ,עװקסָאמ ןיא ?דנַאל
 .ךוב םוצ ןטנעמוקָאדיָאטָאפ ייר ַא ןלעטש

 גנַאג ןיא זיא ,יקסשירעבלַאב לדנעמ .גַאמ ,רבחמ רעד

 ןברָאטשעג גנילצולּפ ,קורד םוצ ךוב ןייז ןטיירגוצ ןופ

 19.11.1966 -- ז"כשת ,ולסכ 'ו ןיא



 ט לַא הניא

 לייט וע טש רע

 12 , לַאטנעמולב ןמחנ ר"ד ,המדקה

 16 . שימרעק ףסוי ר"ד ,טרָאוורָאפ

 | לדנעמ .גַאמ ןופ עיפַארגָאיב

 20 . . . . יקסשירעבלַאב

 20 . .  .  .רבחמ ןופ ,ריפניירַא

 ףוס ןוֿפ בױהנָא רעד
 (1929 טסוגיוא ,שזדָאל)

 33 . ךַאמּפָא ּפָארטנביריװָאטַאלָאמ

 33 }4 . המחלמ רעד ברע גנומיטש יד

 41 , . . שודָאל ןופ עיצַאוקַאוװע

 -ַאוַאר ,וװָאשזעי ,ןישזעשזב
 עשרַאװ ,ַאקצעיווַָאזַאמ

 יו .א .א

 49 . טָאטש רעד ןופ טפיול'מ ,עשרַאוװ

 52 . קצָאװטָא-עשרַאװ עזייר יד

 54 . . ןיזדַאר ,וװָאכעלעשז ,ןילָאװרַאג

 56 . . ןעװעטַאר טעװ גּוב רעד

 59 . . עװעשטַאמָאד ןיא הנשהישאר

 61 . רעפרעד עשיניאַארקוא יד ןיא

 63 . ןקנַאט עשטייד טימ שינעגעגַאב ַא

 65 . ןלױּפ ןופ גנולייטעצ עטרעפ יד

 . .  +. לעװַאק ןיא רוּפיכ-םוי

 ,עדיל ,שטיװָאנַארַאב ,ץעינינול

 = הגר .ג 2 א ענליוו

 1939 ענליוו

 12 . ןדיי רענליו יד ןופ לָאר יד
 73 . עטיל רענװָאק וצ קירוצ ענליוו

 הלשממ רעד רעטנוא ענליוו
 רעניווטיל יד ןופ

 קאָוױגעצ  . , : , : , 78
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 םוטנדיי עשיווטיל סָאד

 88 ,. םיטילּפ יד ןופ עגַאל עשיגַארט

 91 , : ןבעל ןופ עיצַאזיליבַאטס

 93 . עגַאל עשיטילָאּפ עטרעדנעעג יד

 944 2 2... ןאלּפ רעד

 97 8. 2. 4 . ןפיול םיטילּפ

 לייט ַא ןופ הטרח עטעּפש יד
 פּאַליאַקן  . .  . 2 2 98

 רזוע םייח 'ר ןואג ןופ טיוט רעד

 99 2. . . יקסנעזדָארג

 2 = סעגירטניא

 102 . . וטלוק עשידיי-שיטעיװָאס

 103 . . .  שידיי רַאפ ערדעטַאק

 1060 . . ענליװ ןופ ןעגנוקישסורַא

 109 2 2... . םערוטש םרע

 ףיוא דנַאלשטיײד ןופ לַאפנָא

 110 2 . . . דנַאברַאפנטַאר

 געטי-סגנַאגרעביא עטשרע יד

 119 . . יקזדָאגױװ ר"ד ןופ תואיבנ יד

 רעבָא ,קירוצ ןעמוק ענעּפָאלטנַא

 . .  . .  צלא טשינ

 ןעװעטַאבעלַאב ןָא ןבייה רעניווטיל

 122 . . לעטסומ ןשישטייד ןטיול

 רעשידיי ןגעק סעיסערפער

 123 2 . . . ץנעגילעטניא

121 , 

 תוריזג עשישטייד עטשרע

 12 . . . סעטַאל עלעג ,סעקינבורע

 128 . . טעברַא ףיוא ןעמענ סענוּפַאכ

 | עשידיי עלַא טעװעטַאר יורפ ןייא

 122 20 2 2 ג םיריוטקָאד

 133 ./ .  . .סענופַאכ ...סענופַאכ

 135 . , טסגניה ,רַאסימָאק-סטיבעג

 רעד רַאפ רעטעברַא טכוז ןעמ

 14 2... לגיװַארּפ



 143 יקצולירּפ ַאלוַאּפ ןוא חנ ןופ םוקמוא
 14/ ,  יקזדָאגיױװ בקעי ר"ד ןופ םוקמוא
 150 , . . . ןדיי ןגעק עצעה יד
 152 , בוטש רעזדנוא ןיא עיזיווער ַא
 153 קירוצ רעבָא םוק ,טיוט םוצ ייג ךיא
 1544 , 2 . . ןטעברַא יג ךיא
 158 . . . . ןעגנַאלק ,ןעגנַאלק
 159 עיצַאקָאװָארּפ עכעלרעדיוש יד
 164 טעטימָאק ןשידיייי ןופ עיצַאדיװקיל יד

 ןיירַא ָאטעג ןיא שרַאמ רעד
 -- לָאטַארטסינימדַאיזיױה רעזדנוא

 168 , .  ןיווטיל "רעקיצרַאה , רעד
 170 . : . ָאטעג ןיא טביירט ןעמ

 ַאטעג םעניילק ןיא
 177--176 . || ָאטעג ,ענליװ : עּפַאמ

 179 , , ָאטעג ןיא טכַאנ עטשרע יד
 180 . : : , ףיוהלוש ןופ ןברוח
 182 . . ָאטעג ןיא גָאט רעטשרע
 183 . , , , ןפָאלב עיינ
 186 . לסעג רעקסדיל ןיא עידעגַארשט

 בָאה שידיי ןופ סעדַאלקס יד ןיא

 190 , . : , . סטוג ןוא

 םעניילק ,ןטייוװצ ןיא ןבעל סָאד

 193 , : , : : . ָאטעג

 טארנדוי ןופ טייקיטעט יד

 196 , טַאריב ַא טפַאש טַארנדוי רעד
 199 .  . גנולײטּפָא-עיצַאזיװָארּפַא
 199 ,. , ., גנולײטפָא-סטייהטנוזעג
 200 . .  . . . טמַאיסטעברַא
 202 ,  גנולײטּפָארעדניק ןוא לוש יד
 203 . .  ַארויבױסערדַא ןוא -ץנעדיווע
 204 . .  . . . .  יײצילַאּפ
 סָאד זיא רַאנָאּפ זַא טביילג ןעמ

 200 . . . .  ָאטעג עטירד
 עדייב ןופ שינעגעגַאב עשירָאטסיה

 208 . . . . . ןטַארגדוי
 212 ןעניײש-"ןַאמכַאּפ, ןופ הריזג עיינ יד

 ב"שת רופיכ-םוי רעצרַאוװש רעד

 220 ָאטעג ןטשרע ןיא עיצקַא-רוּפיכ-םוי יד
 222 8 ,. . עמרוט רעקשיקול ןיא
 228 .+ , סעקטסישט עקידרעטייוו יד
 22 } . . ןענייש עלעג הרדס יד
 229 , . . . רעביור ןיא המקנ

 ןטייווצ ןופ עיצַאדיווקיל
 ָאטעג (םעניילק)

 242 . . . . ָאטעג ןסיורג ןיא
 ןופ רעדילגטימ יד ןופ לֹרוג רעד

 24 . . . י , טַארנדוי

 לייט יו ע סט ייוו צ

 ַא ט ע ג עסיורג סָאד

 ביוהנָא רעד
 252 , . ָאטעג ןיא ןייא ךיז טנדרָא ןעמ
 254 , . טַארנדוי ןופ גנואײטשטנַא יד
 254 ,  . סנעג בקעי ןיא רעװ
 255 געט עטשרע יד ןיא ןבעל-ָאטעג סָאד
 257 . - 'רוּפיכיםוי ןיא עקטסישט יד

 ןסיורג ןיא ןבעל רעזדנוא
 . ָאטעג

 202 . 4 : עקטסישט עסורג יד

 264 ָאטעג ןיא עיצקַא רעד ןופ ףיולרַאפ רעד

 269 , תושפנ 5 ןעמ טעװעטַאר ױזַא יו

 רעייפ ןייא ןופ טפיול ןעמ
 ןסייווצ ןיא

 208 . . . עיצַאקָאװָארּפ עיינ ַא
 2800 3 ., עקטסישט עקיגָאטייירד יד
 284 } , עיצקַא רעד ןופ ףיולרַאפ
 285 עיצקַא רעד ךָאנ ָאטעג ןופ ןעזסיוא רעד
 286 . . .  יסציטַאימעס םייח



 טרעװ בוטש ןיא החּפשמ רעזדנוא

 288 ./ . . . טרעסערגרַאפ
 2901 . . ָאטעג ןיא עיצַאזיליבַאטס
 רעטעברַאזָאּפַאטשעג ןופ עקטסישט

 292 . .  . טלעוורעטנוא ןוא

 294 . . צלַאגעליטינ סלַא ןבעל רימ

 296 . עלַאגעל-טינ רעביא עיצקַא עטצעל

 290 . . . ָאטעג ןיא ןעיירעדרעמ

 וןטשרע ןופ לכה-ךס רעד
 רָאי-עיצַאוקַא ןבלַאה

 יָאטעג רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא
 300 .,  . . עצַארטסינימדַא

 300 .  . גנולײטּפָא ענײמעגלַא יד
 313 . . . גנולײטּפָאעיצַאזיוװָארּפַא
 326 2... . . ןכיקיסקלַאפ
 329 2. 2. . . ריק ערשכ
 -יײצילָאּפ ןוא ךיקייײצילָאּפ

 קאָאָכּעראַטיור  . . . . 320
 230 + ֹּכ . 4 4 9 יקיאפ

 335 . . , . םילכאמיָאטעג

 טמַא-סטעברַא
 240 20 2 20 4 טַאריןרידַאגירב

 3423 ./ . . עירָאטידױא-רעטעגרַא

 2345 2. } עיסימָאק-שזַארטיברַא

 347 ענליוו םורַא ןרעגַאליסטעברַא

 34/ . ץנַאטנעזערּפער עלענָאיסעּפָארּפ

 עיצַאזינַאגרָא
 ןזעוו-סטייהטנוזעג ןופ

 351 , . . ערעירַאקילָאטיּפש ןיימ

 ןיא .וו .ַא .א טײקיטעטילָאטיּפש עטיירב

 399 זיב 261 ןופ ,ןרעפיצ ןוא ןלעבַאט

 גנולײטּפָא עשינכעט ןוא גנוניווו
 -ירטסודניא ,ערטקעלע ,םעלבָארּפ-תוריד

 ןוא ןלעבַאט ןיא -- ,וװ .ַא .א עיצקעס
 412 זיב 401 ןופ ,ןרעפיצ !

 גנולײטּפָא-סנַאניפ

 ײֿפָאיטינ ,ןרעייטש ,טמַא רעשיטסיטַאטס
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 ןלעבַאט ןיא .וו .ַא .א ןסנַאניפ עלעיצ

 419 זיב 413 ןופ ,ןרעפיצ ןוא
/ 

 ײצילַאּפ עשידיי

 .ײצילָאּפ וצ גנורעקלעפַאב ןופ גנואיצַאב

 -ַאּפ ןוא טַאדנדוי ןשיװצ ןעגנואיצַאב

 ןסנעג  רַאפ קעטָאילביב = ,ייציל

 -עגיָאטעג ,ךַאװ-ןרעיױט ,זױה-טסערַא

 ײלצילָאּפ רעד ןיא עקטסישט ,טכיר

 ,ןרעפיצ ןוא ןלעבַאט ןיא -- .וו .ַא .א

 433 זיב 420 ןופ | |

 ַָאטעג ןיא ןבעל-רוטלוק

 -ּפַא סָאד ,רעטעברַאטימ ןוא קעטָאילביב

 ,רוזנעצ-רעכיב ,תורצוא-רוטלוק יד ןטיה

 -ָאילביב רַאפ ןענייש ,ןטנענָאבַא-ןעייל

 ,רעגַאל-רעכיב .רעטעברַאטימ-קעט

 ןיא -- .וװ .ַא .א רעמיציסטפַאשנסיװ

 448 זיב 433 ןופ ,ןרעפיצ ןוא ןלעבַאט

 44/ . . קורק ןַאמרעה ןופ לרוג רעד

 ןיא ,ָאטעג ןיא ןבעל סָאד
 1942 רַאי ןבלַאה ןטשרע

 454 , , טייל עטלַא ןופ עקטסישט

 452 ,  ָאטעג ןיא גנונַאּפש עשיטילָאּפ

 454 ,. 1943 לירּפַא ןט5 :הטיחש עסיורג

 458 . . גרעבנעטיוו עידעגַארט יד

 ףוס ןופ ביוהנָא רעד

 -טסע ןייק ןעגנוקישסיורַא עטשרע

 4660 . 2... . לגַאל

 -- רעײטשרָאפיָאטעג ןופ טיוט רעד

 44 0 2... . סנעג

 46 . . . .  המוהמ-.פ .ק .ה יד

 ָאטעג ןופ עיצקַא-רידיווקיל

 478 . ןיײרַא דלַאװ ןיא טפיול טנגוי יד

 485 , ענליװ טימ ךיז ןענעגעזעג רימ

 ףיוה ןפיוא עידעגַארט עכעלרעדיוש יד

 492 ./ . . . "יטסַאנָאמ ןופ

 493 . רַאנָאּפ רעדיוו ,קערש-טיוט רעדיוו



 ל יי ט ר ע ט י ר ד

 ןופ ןרעגַאליטיוט יד ןיא

 דנַאלטסע ןייק געוו רעד

 504 3 ' ט ט 0 דנַאלטסע ןיא

 505 ט ט ט 9 ט ַאגאָאלק ןיא

 רעגַאל ןיא געט עטשרע יד
 ַאגַאָאלק

 -רעביא עכעלרעדיוש עטשרע יד
 512... . .  גנובעל

 512 , . . ןייא ךיז "ןדרָא; ךיא
 עירָאטַארָאבַאל ַא ןפַאש רימ

 514 3 . רעקימעכ ַא רעװ ךיא
 515 3 . 9 רעמונ רעמיצ רעזדנוא
 517 . רעגַאל ןיא עקטסישט עטשרע יד
 עיינ -- ?רעדנעלגנע, ןוא ?רעבַארַא,

 517 . . . . סעקינרעגַאל

 רעגַאל ןיא טעברַא יד
 521 , : . רעטעברַאיטרָאּפסנַארט
 528 . . . . עטסוקיעקלַאנגיס
 / 526 . עקלַאנגיס רעד ייב עדַאגירב-רעדניק
 527 . לַאפ-סקילגמוא ןַא ךימ טפערט סע

 ןעגנוגנידַאב-סנבעל יד
 רעגַאל ןיא

 530 , . , קרַאמ רעצרַאװש רעד

 ןרעסיוא ןכוזַאב-סגנולפייווצרַאפ
 532 . . 2 4 , רעגַאל

 5232 , . . רעלדנעה ַא רעװו ךיא
 538 , , . רעגַאל ןיא ןטייקנַארק
 5239 ., ןדיי רעביא ךיז ןעוועקעידזיא סָאד

 -םי ןשיניפ ןיא ךיז ןדָאב רימ

 540 . . , , . סוגסיוא
 5413 . סעיסוקסיד עשיטילָאּפ ןוא קיטילָאּפ

 1941:1944 ,דנַאלטסע

 543 . . . . עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק
 544 . . . . יצַאדיװקיל יד

 יזעגַאל רעגַאל ןיא

 54/ . . . טעברַא ףיוא ןעייג רימ
 549 , , דנַאטשרעדיװ ןוא תונברק
 551 , , , רעגַאל ןיא ןבעל סָאד
 552 , : . ח"שת הנשהישאר ברע

 ןדיי 425 ןופ גנוטכינרַאפ יד
 / ידעגַאל רעגַאל ןופ

 5560 , , , עמרוט רעלעווער ןיא
 557 . , . . ַאגַאָאלק ןיא קירוצ

 ַאגַאַאלק ןברוח
 טימ לָאקָאטָארּפ רעשטשרע רעד

 568 . רעײמרַא-טיור ןופ תומיתח
 57 , . ןברוח םעד ןקוקַאב טמוק ןעמ

 ןבעל רעזדנוא
 גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 581 . . . . ידעגַאל ךוזַאב ךיא
 4244 , . עטעװעטַארעג יד ןופ עטסיל
 587 דנַאלטסע ןיא ןרעגַאל יד ןופ המישר
 588 .ַאנַאָאלק ןיא רעדרעמ יד ןופ תומישר

 ַאטעג רעשזדָאל
 -ָאטעג ,ןעגנונדרָארַאפ-ָאטעג ,רעדליב

 .וו.ַא.א טייקיטעט .זעג ,גנוטייצ

 613 זיב 591 ןופ
 616--614 . רעדליב החּפשמ
 617 . . . הבחמ ןופ ,טרָאװכָאנ
 621 . . 4 ןעמענ ןופ לטעצכוז
 | | ןטייז 12 -- לייט רעשילגנע

 טסקעט ןיא ןעמַארגַאיד ןוא ןלעבַאט ,רעדליב
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 ה מ ד ק ה

 רעטסערג רעד טייוו-טייוו ןענייז ייז ןוא -- ןשטנעמ ןַארַאפ

 דנַאר ןפיוא יו םיוא ךיז ןבעל סָאװ -- טפַאשלעזעג רעדעי ןופ לייט

 ןגייא רעייז טימ ןבעל ייז .ןרעהעג ייז ןכלעוו וצ ,ויטקעלָאק ןופ

 ןיא ןעמוק ייז .ייז טגונעג סָאד ןוא -- החּפשמ רענעגייא רעייז ,ןבעל

 ןבעל סָאד טייוו יו ףיוא ,ויטקעלַאק ןטימ ,ןשטנעמ טימ טקַאטנַאק

 -עגּפָא ,תודיחיב ןבעל גָאטױצ-טנייה ןעד ןעמ ןעק .וצרעד ייז טנניווצ

 םענַאביטלעװ רעייז ,גנולעטשנייא רעייז רעבָא ?רוביצ ןופ טרעדנוז

 .עטסטנעַאנ ערעייז םורַא ,ןיילַא ךיז םורַא ךיז טרירטנעצנַאק

 -עגטימ ,ןגָארטעג ןרעוו ייז זַא ,ןעמ טגָאז ןשטנעמ עכלעזַא ףיוא

 וצ גנולעטשנייא רעייז .ןשינעעשעג יד ןופ סעילַאװכ יד טימ ןסיר

 ..עזָאלנליװ ַא ,עוויסַאּפ ןייר א זיא ןשינעעשעג יד

 -ָאיסעפָארּפ וצ ,ןעײטרַאּפ וצ ןשטנעמ עקיזָאד יד ןרעהעג יאדווא

 ןלַאװו ןיא לײטנָא ןעמענ ייז ,םעיצַאזינַאגרָא וצ ,ןענייארַאפ עלענ

 רעייז רעבָא .לג .ד .א .ןעגנוטערטסױרַא ןסַאמ יצ ,ןפערטנעמַאזוצ-ןסַאמ

 -עגלַא עקיזָאד יד ןיא ןרעוו ייז ,רעוויסַאּפ ַא זיא םעלַא םעד ןיא לײטנַא

 ןליוו םענעגייא רעייז ןגעק לָאמלייט ןגױצעגנירַא ןשינעעשעג עניימ

 וצרעד ייז טריפ םורַא רעד .ןיזטסּוװַאב רעייז ןגעק וליפא לָאמלייט ןוא

 ףיוא טנייל טּפַאשלעזעג יד סָאװ ,גנַאװצ א יו עקַאט סָאד ןליפ ייז ןוא

 תילב ...ןליפרעד זומ'מ סָאװ ,טכילפ ַא יו תוהּפח לכל רעדָא ,ףיורא ייז

 .הרירב
 "יצניוו טייוו-טייוו ,ןשטנעמ ערעדנַא ,קילג םוצ ךיוא רעכָא ןארַאפ

 רעייז ,ערעדנַא ץנַאג א זיא גנוסַאפּפיוא-סנבעל רעייז סָאװ ,לָאצ ןיא רעק

 טגָאזעג טלָאוװ'כ ,עויטקא ןַא זיא ,םורַא םוצ ,ןבעל םוצ גנולעטשנייא

 ןעמוק ייז טעוו'מ זיב ,טינ ןטרַאװ ייז .עוויסערנַא ןַא וליפַא לָאמליײמ

 זיא םינ ַארַאפ םָאװ ןופ ןיוש טדערעגּפָא -- ןטעברַאפ רעדָא ,ןפור

 -לעזעג רערעדנַא רעדָא ,רעד וצ ןלעטש ךיז ןלָאז ייז -- ןעלטימ-גנאזוצ

 רעד וצ וצ ןײלַא ךיז ןלעטש יז ,ןײלַא ןעמוק ייז .טעכרא רעכעלטפַאש

 יז .אפוג טעברַא יד ןריזינַאגרָא ןוא ןדניפרעד ייז :רעמ ךָאנ ,טעברַא
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 ןעניד .גנוניימ רעייז טיול ףרַאד'מ ןכלעוו ,לַאעדיא םעד ,ליצ םעד ןפַאש
 ןשמנעמ יד טָא לייוו ,ללכ םעד עגונ זיא ליצ רעד ןוא .ןליוו םענעגייא ןופ
 .,דיחי םעד ךַאנרעד טשרע ןוא ללכ םעד לכ םדוק ךיז רַאפ ןעעז

 ןכעלרעניא ןֵא ןופ -- בױהנָא ןיא סלַאּפנלַא --- ייז ןעוט ,ןעוט ןוא
 ןופ בױהנָא ןיא טרפב לָאמליײט ןוא ,בירט ןכעלרעניא ןַא ןופ ,גנַארד
 רעייז טימ ךעלקנַאדעג ץלַא סָאד וליּפַא ןעמענַאב וצ ןָא ,טייקימעט רעייז
 ןזומ ױזַא ,ןפַאשַאב יז ןענייז ױזַא .ןײזטסוװַאב ןרָאלק רעייז טימ ,לכש
 ביוא---טייצ רעד םימ טשרע !שרעדנַא טשינ ןענעק ייז ,ןעלדנַאה ייז
 -קנעדעג ַא ייז ןיא ךיז טלקיװטנַא ןוא טייטשטנַא -- ללכב וצרעד טמוק'ס
 ,ןעגנולדנַאה ערעייז רַאפ ,גנולעטשנייא רעייז רַאפ טנורגרעטניה רעכעל
 ייז סָאװ ,סָאד זַא ,גנוגײצרעביא-"םַארגָארּפ , ַא ,גנוסַאפפיוא-טלעוו ןימ א
 ,טעדנירנַאב קידלכש ךיוא זיא ,גנַארד ןכעלרעניא ןופ ,וויסלוּפמיא ןעוט
 | | ,םענַאב-טלעוו ַא ןופ ךיוא סױרַא טסילפ

 לדנעמ טרעהעג ןשטנעמ עכעלטפטשלעזעג עירָאגעטַאק רעד טָא וצ
 .זדנוא רַאפ ןגיל סָאװ ,תונורכז יד ןופ רבחמ רעד ,יקסשירעבלַאב

 -רַאוװ ןוא --- טכיירג ןורכז ןייז טייוו יו ףיוא ןרָאי עטסירפ יד ןופ
 זיא (ךעלנײשרַאװ רָאנ טינ ,רעכיז ץנַאג סע זיא רימ ייב) ךעלנייש
 ןייז עכלעוו וצ ,ןרָאירעדניק יד ןיא ךיוא ןעוועג ױזַא רבחמ רעזדנוא
 ץונַאב ךיא ,רעוט רעכעלטּפַאשלעזעג ַא רע זיא -- םינ טכיירנ ןורכז
 ךיז טסַאּפ רע םגה .טנַאקַאב טוג ןעמעלא זיא סָאװ ,ןימרעט םעד טימ ךיז
 -יײצַאב ץעקיזָאד יד לייוו ,טייקיטעט ןייז ןופ דָאירעּפ ןטשרע םוצ טשינ
 ,ןבעל ןייז ןופ ןדָאירעּפ עקידרעטעּפש רַאפ עקיסַאּפ םיואכרוד א זיא גנונעכ
 "טייהנייא ןוא טײקצנַאנ יד ןכיירטשרעטנוא ןיא רימ ךיז טלדנַאה סע ןוא
 זיא ןוא -- ןעוועג ןבעל עצנַאג סָאד זיא סָאװ ,ןשטנעמ ןופ טייקכעל
 רעכעלטּפאשלעזעג 8 -- םירשעו האמ דע ,גָאט וצ טנייה זיב ךָאנ סע
 | .טרָאװ ןופ ןיז ןטסעב ןיא ,רעוט

 ךיז םלעטש ,ןייזטסּוװװַאב-טכילפ ַא ןופ טשינ ,גנוגייצרעביא ןופ טשינ
 ,עטשרע יד ןופ רענייא ,רָאי עגנוי רַאג ענייז ןיא יקסשירעבלַאב
 מּפַאכ רע .ענליוו ןיא "המוחמ, ַא סױרַא ןפור סָאװ ,סענאגילוכ ןגעקטנַא
 לייוו ,ױזַא טריגַאער רע .םיילפכ לפכ ,ּפעלק קירוצ טיג רע רעבָא ,ּפעלק
 .וצרעד םיא טגנערב רוטַאנ עוויסלוּפמיא ןייז ,טשינ רע ןעק שרעדנַא
 יד --- ןדיי ענייז ,ןדיי יד יו טעז רע ןעוו .רעטייוו ןייז ךיוא טץוו ױזַא
 ןא ןופ ןדייל םײקמערָא עשידיי יד ,תוכאלמ-ילעב יד ,ןגעלָאק-ספורַאב
 רע ןעק שרעדנַא .ןפישמיוא רע זומ ,ןוטעג ייז טרעוו סָאװ ,טכערמוא
 / ,רוטקורטס עשיכיסּפ ןייז זיא ױזַא ,טשינ
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 .ןייזטסגװַאב םוצ גנולעטשנייא עקיזָאד יד םיא טמוק טייצ רעד םימ

 וצ טכילפ ַא ךיז ףיוא רע טליפ הרצ תע ןַא ןיא .הביבס ןייז ןוא אפוג םיא

 -עג רעד יוװ ,רע .ללכ ןרַאפ טײקכעלטרַאװטנַארַאפ יד ,ןטייווצ ַא ןפלעה

 ןשיווצ ,תוחּפה לכל רעדָא ,רעטשרע רעד ןייז ףרַאד רעומ רעכעלטּפַאשלעז

 וצ ןעמ טפיול ,הנכס ַא סעּפע הביבס עטסטנעָאנ יד טליפ .עטשרע יד
 .ןעק רע סָאװ ,טומט רע ןוא ןיקסשירעבלַאב

 .ןטקַאפ עכלעזא רעקילדנעצ ןעניפעג טעוװ ריא ןוא ךוב ןיא טנעייל

 רַאפ ןופ שזדָאל .ענליוו ןיא ןטייצ "עלַאמרָאנ , עקיאור יד ןופ ןבױהעגנַא

 :ּפַאטע ןטצעל םוצ זיב -- ָאטעג רענליו ןרעביא -- המחלמ רעד

 .אנַאָאלק רעגַאלנטיוט

 סנייטש'מ ,טגרָאזרַאפ רבחמ רעד טָאה םיוק -- ןטייצ עטסגרע יד ןיא

 יד ךיוא בױהנַא ןופ ,רעדניק ייווצ ןוא יורפ -- החּפשמ ןייז ,טגָאזעג

 :םעירָאגעטַאק עכעלטפאשלעזעג טימ ןעקנעד ןָא רע טביוה -- רעטומ

 !?ןדיי ללכ ןטימ ןייז טעוו סָאװ ןוא

 עכעלדניירפױךשטנעמ ןייז ,דנַאטשרַאפױשטנעמ רעטנוזעג ןייז ןוא

 ןוֿפ קיטקַארּפ עקירָאיגנַאל ןייז ךיוא ףוס םוצ ןוא ,גנוסַאפפיוא-סנבעל

 רעטנוא םיא טנָאז (ןטייצ עלַאמרָאנ ןיא) טעברַא רעכעלטפאשלעזעג

 ,עלַאמרַאנַא יד ןיא ךיוא םיא ןפלעה תולוגס ענייז ןוא .ןָאמ וצ סָאװ

 .הפוקת-רעלטיה רעד ןופ ןטייצ עכעלשטנעממוא

 ץנייז ןסילפ טזָאל ןוא ןייא רבחמ רעזדנוא ךיוא ךיז טכערב ןטלעז

 ןייא טשינ טָאה הפוקת:רעלטיה יד !רעדנווו ןייק טשינ -- ...ןרערט

 משינ ,ןיקסשירעבלַאב ןכָארבעצ טינ טָאה יז רעבָא ,ןכָארבעצ טנַאגיג

 טרעיד סָאװ ,עיסערּפעד רעדעי ךָאנ .שילַארָאמ טשינ ןוא קיטסייג

 יינ 8 וצ ,םישעמ ץעיינ וצ ףיוא ךיז רע טקעוװ ,גנַאל טשינ סנקירעביא
 יי | .ןבעל

 ,הפוקת:רעלטיה רעד ךָאנ ןיא .ףוס עמַאס ןויב בױהנָא ןופ ױזַא

 .םטעברא רעכעלטפַאשלעזעג ןופ הפוקת עיינ א טמוק ,אגאָאלק ךָאנ

 -ַאב עקילָאמַא ערעזדנוא טיול -- ןפרָאװרַאפ טייוו ַא ןיא לָאמסָאד

 רעקיזָאד רעד ןופ טַאטלװער ַא ןוא .עילַארטסױא :דנַאל -- ןפירג

 ןבינ רימ סָאו ,תונורכז ךוב סָאד ךיוא ערעדנַא ןשיווצ זיא טעברַא

 .רענעייל םעד רעביא

 רעד ןיא ןבעל ןשידיי ןופ עטכישעג קיטש א רימ ןבָאה ךוב ןיא

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רעביא ,םזירַאצ ןקידנלַאפעצ ךיז ןופ םייצ

 ןזיב ,ךייר ןטירד ןופ הפוקת רעד רעביא ,עטיל ,ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא

 ןעעז רימ .ןצנעוװקעסנָאק עריא ןוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ םוס
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 זיא טסיזמוא טשינ -- שטנעמ-סקלָאּפ א ןופ ןגיוא יד טימ עטכישענ יד

 ןָאק סָאװ -- ?ײטרַאּפסקלָאפפ רעד ןיא רעוט ַא ןעוועג רבחמ רעד

 ױזַא ןוא .ןמייווצ א ןבעגרעביא ענעעזעג סָאד ךיוא ןָאק ןוא ןריװרעסכבַא

 -ללץזעג 8 ,טרעיינ ,"ןַאמ-:טַאוירּפ, ןייק טינ ןעוועג זיא רבחמ רעד יו

 -ירּפ , ןייק טינ ןעגנוטכַאבָאַאב ץענייז אליממ ןענעז ,רעוט רעכעלטּפַאש

 ןעמענ ייז ,טרעוו רעייז ןבָאה ,תונורכז עטַאוװירּפ ךיוא םגנח ,*עמַאוו

 ןופ ןדיי עקילָאצליפ יד ךיז רַאפ ןעעז רימ .חטש ןרעטיירב ַא םורָא

 רעד עכלעוו טימ ,ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא ןוא שזדָאל ,ענליוו
 .ןדנובעג ןוא טּפינקעג ןעוועג זיא רבחמ

 -ללכ ןשידיי ַא ןופ ףיולסנבעל םעד ךיוא רימ ןעעז תונורכז יד ןיא

 עלעניוו א ןעוועג גנַאל טינ ָאד םָא זיב ןענייז סָאװ ,ןטנַאק ענעי ןופ רעוט

 -רומלוק ןשידיי ןופ ,עדריוו רעלַאנַאיצַאנ ,קנַאדעג ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ
 עמאס םעד ןיא ןרָאװעג ןטינשרַאפ ךעלרעטיב ױזַא זיא סָאװ ,ןפַאש

 ,דָאירעּפ-ילב

 רַאפ דיחי א ןופ לגנארעג םעד ךיוא ךוב ןיא רעבירעד ןעעז רימ

 ןוא "םיאנוש , עכעלרעניא ןגעק גנואיושנַאטלװעוװ ןייז רַאפ ,ןבעל ןייז

 עשידיי סָאד ןעגנערבמוא ליוו סָאװ ,אנוש ןכעלרעסיוא ןגעק סרעדנוזַאב

 .םענייאניא םיא טימ קלָאפ ןייז ,קלָאֿפ

 .ןרעוו טנעיילעג ךוב רעד ףרַאד ןטקעּפסַא ייווצ עקיזָאד יד רעטנוא

 לַאטנעמולב ןמחנ ר"ח
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 טרָאוורַאֿפ

 ועמענ ("ןזייא ןופ רעקרַאטש,) יקֿפשירעבלַאב .רנמ ןופ תונורכז יד

 ,"ןגיוא ענייז רַאפ ןפָאלרַאפ ךיז ןענעז ייז יוװ ױזַא ןשינעעשעג יד, םורַא

 ןופ דָאירעּפ א רעטנורַאד ,דָאירעּפ"חמחלמ ןצנַאג םעד ןופ ךשמ ןיא

 תליגמ רעבָא .עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד רעטנוא ענליוו רָאי ייווצ עלופ

 עקימענרַאפיטײרב עקיזָאד יד ןיא טרָאירקיע סָאד טמענרַאפ ענליוו

 | .תונורכז

 ךָאנ ,רעוט"רוטלוק רעכעלטּפַאשלעזעג רעטנַאקַאב ַא ,רבחמ רעד

 .תמא םעד ןגָאז וצ טומ םעד דימת טַאהעג טָאה ,המחלמ רעד רַאפ ןופ

 ןענעכייצרַאפ וצ ןכױהעגנָא רע טָאה ,רעטכַאכָאַאב רעפרַאש ַא ןײלַא

 ןכָאנ געט עטשרע יד ןיא שממ ,עגר רעסייח רעד ףיוא ןציטָאנ טנייז

 געװ ןיימ} טעברַא ןייז טזײװַאב סע יװ -- המחלמ רעד ןופ ךורבפיוא

 ןכעגעגרעביא רע טָאה טעברַא יד ."1939 ןיא ענליוו ןייק שזדָאל ןופ

 יפיונוצ טָאה סָאװ ,ענליוו ןיא עיסימָאק רעשירָאטפיה רעשידיי רעד

 ןוא ןליוּפ ןברוח ןגעװ ,טרעװ ןלַאפַאלַאק ןופ ןלַאירעטַאמ טלמאזעג

 "ַאב רעשידי רעד ןופ ןעגנובעלרעביא עשינַארט עטשרע יד ןנעװ

 .גנורעקלעפ

 ערעזדנוא עלַא ןופ רעמ רשפא ,תמא ןַא סָאװ ,זיא ענליוו תליגמ

 ייױא ךיוא יו רעשיטסירַאומעמ רעד ןיא ןרָאװעג טריטקיפרַאפ תוליחק

 עטסנרע ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז סע ןוא רוטַארעטיל רעשיפַארגָאיבָאט

 ןופ עטכישעג רעד וצ ןגָארטוצײב םירבחמ רענליוו ייר ַא דצמ ןווורּפ

 םירבחמ עקיזָאד יד רעבָא .ָאטעג ןופ טייצ רעד ןיא אטילד םילשורי

 רעייז ןופ םוקמוא ןופ עטכישעג רעד ןופ דליב לופ ןייק טשינ ןביג

 ןיא ןַארַאפ .יקטשירעבלַאב סיוא טליפ ןזיולב יד ןופ לייט א .הליחק

 ױזַא יװ ,לטיּפַאק טנַאקַאבמוא טעמכ ,קידנסײרצרַאה א תונורכז ענייז
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 טָאה סָאװ ,ָאטעג םעניילק ןיא ןרָאװעגנ ןבירטעגנײרַא ןענעז ןדיי יד

 ,(1941 רעכָאטקָא ןטס21 ןזיב רעבמעטּפעט 6 ןופ) געט 46 טריטסיזקע

 "עג טכַארבעגמוא ןכַאװ עכטלטע ןופ ךשמ ןיא ,ןטנעז םע ןבלטוו ןיא

 רעקינַאװ א םעד ץוח זיא יקטשירעבלַאב .ןֹדיי טנזיוט 9 בורק ןרָאוװ

 רעד תעמב ןוא םרע ןעננוריטַאּפ עשינַארט ןוא עקידלרונ יד וצ רוקמ

 .ָאטעג רענליוו ןופ עיצקַא'רידיװקיל רעקיטליגדנע

 "ץנּפָא טשינ ןבָאה ןדייל עכעלנעורעּפ ןוא םירוסי עכעלנעזרעפ

 ןבירשַאב ןענעז תונורכז יד ןיא .ןורכז ןייז ןופ טיײקפרַאש יד טכַאװש

 לרוג ןגעוו ןעננונעכיײצרַאפ ,ןלַאפ טשיטסירעטקַארַאכ ,ןעגנוריסַאּפ-גָאט

 רעבָא ,ה"אא ַאטעג ןיא ןשינעעשעג ,סעיצוטיטסניא ןוא ןשטנטמ ןופ

 ןגעװ ןעננוטכארטַאב ענייז ןעמענרַאפ תונורכז יד ןיא ןַאנכױא םעד

 ןטייצ ןיא ןעגנולדנאה ערעייז ןוא ןשטנעמ ןגעװ ,רוביצ ןשידיי ןופ לרונ

 ענעגייא ענייז ןעגנערבסױרַא סָאד טמענרַאפ טרָא ךפ א .הנכסיטנבעל ןופ/

 ענענייא ןופ זױלב טשינ טכַארט רע רעבַא ,ןעקנַאדעג ןוא ןליפטג

 "צניפ יד ןיא .םויקיסקלָאפ ןשידיי ןופ ןענימרעט ןיא ךיוא רָאנ ,םירוסי

 זיא רע לייו ןדיי רַאפ רעטרעויטסייררט רע טניפעג געט עטסרעט

 ,גנוזיילסיוא רעד ןיא טביילגעג ןוא לופטגנונּפָאה קידנעטש ןעוועג

 ןופ טימעג סָאד ןוא רעפסָאמטַא יד ףיוא ןכעל ןעגנורעדליש ענייז

 .ןשינעטשעג עקידתוירוכַא עני

 ןקעוורעד טיײקנדײשַאב ןוא טייקיטכירפיוא טכטלרעניא ,תוטשּפ

 ןוא עוויטיזָאּפ יד טריטנַאליב רעכלעוו ,רבחמ םוצ 'יורטוצ ןופ ליפעג ַא

 טשינ ןוא עטשרע יד טשינ טנייוװשרַאפ רע -- ןטנעמַאמ עוװיטַאנענ

 .עטייווצ יד

 ,ןעגנוניישרעד עוװיטַאנעג ייר ַא .ףיוא ּפָא ךיז טלעטש רבחמ רעד

 "נדוי ןופ קיטקַאט יד לשמל יוװ ,ףיוא טרעלק ןוא טבײרשַאב רע עכלעוו

 ףרַאד סע רעװ ןיילַא ןדיי ןופ ןעמיטשַאב סָאד ,תוטיחש יד תעב טאר

 "ַאפ עקידקפקופמ ןופ לַארַאמ יד ,ןעניישסנבעל טימ לדנַאה רעד ,ןבעל

 ןיא קילבנײרַא ןפימ א ךיוא ןבינ תונורכז ענייז .וו"אא ןּפיטייייציל

 | .תולווע עלַאיצַאס ענעטשטג ייר 8

 ןלַאפ האנחה סיורג טימ טנכייצרַאפ רבחמ רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ
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 ךיז טיירפ רע .טייקנביוהרעד רעקיטסייג ןוא רעיודסיוא ןשידיי ןופ

 וצ ןליו םענעכַארבעגמוא ןוא ןכעלשטנעמרעביא ןופ לַאפ ןדעי טימ

 רעטנוא טכיירטש רע .זיירפ ןדעי רַאפ ןוא ןעגנוגנידַאב עלַא ייב ןבעל

 .ַאטעג ןופ טייקיטעט"רוטלוק רעד ןיא ןטנעמָאמ ענייש ענעביוחרעד יד

 רעד טכיירש -- החפשמ רעשידיי רעד ןופ טייקנדנובעגוצ יד,

 עקיזַאד יד ןיא ,רעדניק ןוא יורפ ןוא ןַאמ ןופ טייקיירט יד --- רבחמ

 -ַאמ , ."גנונײישרעדױסַאמ א ןעוועג ןענעז ,ןשינעבעלרעביא עכעלרעדיוש

 ---ילפשירעבלַאב טסטפ טלעטש -- רעפמטק עשילַארָאמ ,ןדלעה עשילַאר

 ."לָאצ א ןָא טַאהעג רימ ןבָאה

 יליוו יד ןופ דנַאטשרעדיװ רעשילַארָאמ רעקראטש סרעדנוזַאב רעד

 עטסכעלקערש יד) ןבעל וצ רעטייוו חוכ ןבעגעג ייז טָאה ןדייײַָאטעג רענ

 רצרעדנַאנופ רעיודסיוא ןוא (ןכערבעצ ייז טנָאקעג טשינ ןבָאה תושיננ

 קנופ םעד (תורוקמ עקיטרעװבױלג ערעדנַא ןופ ךיוא טנַאקַאב) ןזָאלב

 ןקיטסייג ,ןקיקענטראה םעד ןופ אצויילעופ רעד .דנַאטשרעדיװ ןופ

 ןיא ל"נדא גנַאזעג ,רעטַאעט ,ןעגנוזטלרַאפ ןופ םערָאפ רעד ןיא) רעװּפַא

 רעדלעוו עשיפורפייוו ,עשיווטיל יד ןיא ,תונחמ יד זַא ,ןעוועג זיא (ָאטעג

 .ןדיי רענליוו רעטרעדנוח טימ לופ ןעוועג ןענעז

 טקיטפערקַאב טרעװ ןשינעבעלרעביא עפיט יד ןופ טייקידתמא יד

 טרירטסוליא רבחמ רעד עכלעוו טימ ,ןטנעמוקַאדיַאטעג עלעיציּפַא ךרוד

 ךשמ ןיא טָאה רע .ָאטעג ןופ ןבעל ןטסקיניײװעניא ןופ ןטיבעג עלַא

 רענליוו ןיא טריּפָאק (1945 יַאמ -- 1944 רעבמעצעד) םישדח 5 ןופ

 ןעגנולײטּפָא ענעדישרַאפ ןופ ןעמַאטש סָאװ ,ןטנעמוקָאר .ייזומ"חכולמ

 ןלעבַאט עלעיציפָא רעטנורַאד ,גנוטלַאװרַאפַאטעג רעשידיי רעד ןיא

 "סוליא סָאװ עלעבַאט יד : לשמל יװ ,ןבעליַאטעג ןופ ןטיבעג ךס א ןנעוו

 עלעבַאט יד ,עיצַארטסינימדַאיַָאטעג רעד ןופ לעטשנעמַאװצ םעד טרירט

 רעטייוװ ,(1942 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא) עטלעטשעגנַאיַאטעג יד ןופ

 "ַאטפ ןכרוד טלעטשעגנעמַאזוצ ,טמַאיטעברַא ןיא טעברַא ןופ ןלעבַאט יד

 ןיא) "ןטייהנייא, טױל עטקיטפעשַאב לָאצ רעד ןגעװ טמַא ןשיטפיט

 רעד וצ ךיז ןעיצַאב ןלעבַאט ערעדנוזַאב .(1942 רָאי ןבלַאה ןטייווצ

 וצ ,1942 רָאי ןכלַאה ןטשרע ןיא ָאטעג ןיא ןכיק יד ןופ טייקיטעט
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 רָאי ןיא לָאטיּפש ןיא עקנַארק ןופ גנונעװַאב) טײקיטעטילָאטיּפש רעד

 עשיגָאלָאמעריּפעירַאטינַאס יד סָאװ ,טעברַא רעטגיײװצרַאפ רעד וצ ,(2

 : ןרעװ טנָאמרעד רעטייוװ ןפרַאד סע .ָאטעג ןיא טריפעג טָאה גנולײטּפָא

 דנַאטשוציעיצַאזיװָארּפַא ןגעװ טמַא ןשיטסיטַאטס ןופ טכירַאב רעד

 דנַאטשַאב-רעכיב ןופ ןלעבַאט עשיטסיטַאטס ,(1942 ינוי 30 --- רַאונַאי 1)

 ןופ ןטכירַאב ,קעטָאילביביָאטעג ןיא ,רעכיב ענעבטגעגסױרא ןופ ןוא

 .ו"אא וו"אא קעטָאילביב רעד ייב טעברַא רעכעלטּפַאשנסװ

 יליוו ןופ ןטנעמוקָאד ןבילברַאפ קינײװ ןענעז ןרעױדַאב ןסיורג םוצ

 ירַאפ יד טײדַאב ןוא טרעװ ןסיורג ַאזַא ןבָאה רעבירעד ;ַָאטעג רענ

 וצ ,ןלַאירעטַאמ עלעניגירָא ןוא ןטנעמוקַאד רבחמ ןכרוד עטכעלטנפע

 ..טירטוצ םוש ןייק טשינ טנייה טָאה רעשרָאפ רעשידיי רעד עכלעוו

 ױקָאד יד ןכיירטשוצרעטנוא ןפיוא ןענעז ןעגנוקרעמַאב עקיזָאד יד

 ןוא רענעייל רעקיסיילפ רעד ןכלעוו ןיא ,ךוב ןופ ןטרעוװ-עיצאטנעמ

 .ןעגנוסַאפפױא עיינ ןוא ןלַאירעטַאמ עיינ ןעניפעג ןלעװ רעשרַאפ

 רעד וצ תורוקמ עטפסקיגָאװ יד ןופ םנייא זיא ךוב םיקטשירעבלַאב

 טנעמונָאמ רעקיטכיוו רָאנ ַא ןוא ,דנַאטשרעדיװ ןוא ןברוח ןופ עטכיששג

 טשיװעגּפָא טָאה סָאװ ,לובמ ןקיטולב םעד תעב אטילד םילשורי רַאפ

 -- טלעװ רעד ןיא סרעטנעצ עשידיי עטסקירנטײדַאב יד ןופ םענייא

 ,תורצוא-רוטלוק ערַאבצַאשמוא ןוא ןדיי טנזיוט 78 טימ רעטנעצ ַא

 שימרעק ףסוי ר"ד
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 יקסשירעבלַאב לדנעמ .גָאמ ןופ עיפַארגָאיב

 זיב .זױה ךעלגעמרַאפ שיטַאבעלַאב א ןיא ,אטילד םילשורי ןיא ןרױבעג

 עיאנלַאשטַאנ) לושסקלָאפ יד טכוזַאב קיטייצכיילג .רדח ןיא טנרעלעג הווצמירב

 ןַא ןיא ןטָארטעגנײרַא ןוא עיזַאנמיג ןיא טנרעלעג רעטעּפש .(עשטשילישטוא

 -עגּפָא טעטיסרעווינוא (טָאפרָאד) רעוועירוי ןיא .רעליש-קײטּפַא סלַא קייטּפַא

 טרידוטש 1923 --1921 ןרָאי יד ןיא .ףליהעג:קיײטּפַא ףיױא סנעמַאזקע יד ןבעג

 .1928 ןיא עשרַאװ ןיא טקידנעעג ןוא עיצַאמרַאפ טעטיסרעווינוא רענליוו ןיא

 ײמ ,ׂשְזְדֲאַל ןייק ןרָאפעגרעבירַא רָאי םעד ןיא ,1925 ןזיב טבעלעג ענליוו ןיא

 יד ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא ןעוועג וויטקַא ,שזדָאל ןיא ייס ענליוו ןיא

 ליפ ןוא ןעגנוטלַאװרַאפ יד ןיא ןעוװעג רדסכ .עטלעטשעגנָא ןטוועצַאמרַאפ

 .עטלעטשעגנָא ןטוועצַאמרַאפ יד ןופ ןרָאפנעמַאזוצ עשילױּפלַא וצ טַאגעלעד לָאמ

 רעשיטַארקָאמעד רעשידיי רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןטָארטעגנײרַא 1919 ןיא

 ןיא רעטעּפש ,ל"ז דַאבַאש חמצ ר"ד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא סָאוװ ,ײטרַאּפ

 ןעועג ןעײטרַאּפ עדייב ןיא .יטרַאפ -:סקלָאפ רעשיטַארקַאמעד רעשידיײ רעד

 ןיא ןיטקַא 1919 ןופ .ןענַאגרָא עקידנריפנָא יד ןיא קיזדנעטש ןוא וויטקַא רעייֵז

 .רעקינָארכ רעשיטילָאּפ סלַא רעלוּפָאּפ ןעועג ענליוו ןיא .עסערפ רעשידיי רעד

 ,ה"ע רעגינ .ש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא "גָאט רענליוו, ןיא טעברַאעגטימ

 ןעועג שזדָאל ןיא .ה"ע ןעזייר ןמלז ןופ ףוס םוצ ןוא רעקעב ,קיוָאנ .פ

 טעברַאעגטימ ,"טַאלבסקלָאפ רעשזדָאל רעיײנ , ןיא רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא

 עשירָאטסיה ַא שילױּפ ןיא טכעלטנפערַאפ ךיױא ןוא ןענַאגרָא ײטרַאּפ יד ןיא

 ןבעגעגסױרַא ,שזדָאל ןיא ןזעװ:קײטּפַא ןופ גנואײטשטנַא רעד ןגעװ טעברַא

 טעברַאעגטימ .עשרַאװ ןיא סרעקײטּפַא עשיליוּפ יד ןופ דנַאברַאפ םעד ךרוד

 ןַאמדירפ פיליפ ר"ד טניירפ ןטנעָאנ ןוא רעקירָאטסיה םענעברָאטשרַאפ ןטימ

 ליטנָא ןגעוו טעברַא דָאזיּפע ןַא טכעלטנפערַאפ עיצקַאדערןיײיז רעטנוא ןוא ,ה"ע

 .1865 ןיא דנַאטשפױא ןשיליוּפ ןיא ןדיי ןופ

 רעקידהאמצרַאוש רעד ןעמוקעג 1922 ילוי ןט'2 םעד זיא ענליו ןיא

 סענַאגילוכ דיי ףױא סָארגָאּפ ַא וצ ןפורעג טָאה ןוא ץעימַאכ ַאסקַאי רָאסעּפָארּפ

 טָאה .ב .מ טנעדוטס רעקידסלָאמַאד רעד .ןרימָארגָאּפ ןעמונעג ךיילג ןבָאה

 ןלַאפעג ןיא רע ןיב ,עסַאמ רעטעשויעצ רעד טלעטשעגנגעקטנַא ךיז ןיײלַא
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 טױרַא ךיוא ןענייז ןטייז ליפ ןופ .רעטעדנּוװרַאפ ַא סַאג רעשטייד רעד ףיא

 ןיא םָארגָאּפ רעד ןוא דנַאטשרעדיװ ַא טלעטשעג ןבָאה ,טיײלעגני עשידיי

 געט עכעלטע טימ .ןעמוקעג ןיא יײצצילָאּפ יד רעדייא ךָאנ ןרָאװעג טקיטשרעדז

 :לטיט ןרעטנוא "גָאט רענליוו, ןיא ןבירשַאב יונעג ןעועג ךַאז יד זיא רעטעּפש

 ."דנַאטשרעדיװ רעשידלעה רעד,

 עטגייוצרַאפ רעיײז ַַא טלקיװטנַא יקסשירעבלַאב 'גַאמ טָאה שזדָאל ןיא

 עשידיי ןשיװוצ ךעלכעזטּפיױה -- טעברַא עלערוטלוק ןוא עוויטַאטירַאכ ,עשיטילָאּפ

 ןופ ךילגטימ ןעװעג .רעגערט ןוא תולגע -ילעב ,רעלדנעהניילק ,רעקרעװטנַאה

 ןיא ןוא ןליױפ ןיא דנַאברַאפ-רעקרעווטנַאה ןלַארטנעצ ןופ עוויטוקעזקע רעד

 .ןעמַאק -רעקרעװטנַאה ןוא קנַאב"רעקרעװטנַאה רעד ןיא קיטעט וויטקַא שזדֲאל

 יב ןעגניטימ עקילַאצמוא ףיוא ןטָארטעגסױרַא .ב 'גַאמ זיא ןרָאי ןופ ףיול ןיא

 ,.סעיצקַא עשיטילַאּפ

 .ב .מ 'גַאמ טלקיװטנַא "םחל ןתונ; טפַאשלעזעג רעד ןופ רעציזרָאפ סלָא

 ענייז .טייקיטעט עשיּפָארטנַאליפ עסיורג ַא ןרָאי המחלמיראפ עטצעל יד ןיא

 רעוועזדיו ןופ) ןָאק סקַאמ לוסנָאק רעד ןעוװועג ןענײײז רעטעבראטימ עטסטנעָאנ

 ןַאמצייו ףסוי טַאקָאװדַא ,עמריפ-לױק רעסיױרג רעד ןופ סַאלג .י ,(קירבַאפ

 .15.519238 -- עשרַאװ ןיא דנַאברַאפירעקרעװטנַאה ןשידיי ןלַארטנעצ ןופ גנוציז

 .יקסשירעבלַאב .מ .גַאמ ,רבהמ רעד (דנּור םעניא) טציז שיט-םוידיזערּפ םייב רעטשרע
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 עקיזיר סָאד סָאװ ,טײקכעלנעזרעּפ עטסנעעזעגנָא יד ןופ ,ערעדנַא ליפ ןוא
 | .טגָאמרַאפ טָאה שזדָאל עשידיי

 רעקיצנייא רעד טײצ עגנַאל ַא ןוא רעטשרע רעד ןעוװעג זיא .ב .מ "גַאמ |
 ןעמוקַאבסױרַא רע טָאה ןעגנודניברַאפ ןוא עיגרענע ןיז קנַאדַא סָאװ ,ןליוּפ ןיא
 רעד ךרוד ,ןזיי עקיטפרעדַאבטױנ רַאפ סעידיסבוס גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןופ
 רעשידי סלַא .'ףליה רעטניװ, טפַאשלעזעג רעשהכולמ רעלעיציפָא-בלַאה
 ןגעוו ןעגנוטַארַאב ףא טנעדיזערּפ-הכולמ םייב ןעוועג רע זיא טנַאטנעזערּפער
 ןַײק דנַאלשטייד ןופ שוריג רעטשרע רעד ןעמוקעגרָאפ זיא'ס ןעוו .עיצקַא רעד
 יד) ןרָאטַאזינַאגרָא טּפױה 3 יד ןופ רענייא ןעװעג .ב .מ 'גַאמ זיא ,ןישנָאבז
 (ןַאמצייו ףסוי טַאקָאװדַא ןוא ןָאק סקַאמ לוסנָאק ןעװעג ןענייז ייווצ ערעדנַא
 .לעזעג רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא זיא סָאװ ,עיצקַא-ספליה רעקיזיר רעד ןופ
 ."םחל ןתונ,

 ןַאזרעּפ ייװצ ךָאנ טימ .ב .מ 'גַאמ ןיא ,1937 ןיא קסירב ןיא סָארגָאּפ ןכָאנ
 ןטפ ףליה טימ קסירב ןייק ןרָאפעגסױרַא (ןַאמצײװ .י .ודַא ןוא יקסווָאשריג)
 ןופ ןברק םעד םלוע תיב ןפיוא ןעוװעג דיפסמ טָאה רע ּוװ ןדי רעשזדָאל יד
 .םָארגָאּפ
 ןוא שזדָאל ןופ ןפָאלטנַא .ב 'גַאנ זיא המחלמ רעד ןופ ךורבסױא םייב |!
 יד טימ ןעגנודניברַאפ ענייז קנַאדַא .ענליו טָאטשמיײה ןייז ןיא ןלַאפעגניירא

 ,1923 רַאונַאי ,טנגעגמוא ןוא ענליוו רַאפ עיסימָאק עשיניצידעמ-רַאטינַאס עלַארטנעצ

 .יקצענעמַאק .ש ,יקסשירעבלַאב .מ .גַאמ ,ןושרג .ג ר"ד ,זיוהנעזָאר .ד :סטכער ןופ
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 ףױא ןעגנולעג םיא ןיא עטיל רענווָאק ןופ רעייטשרָאֿפ גנוריגער עטסכעה

 ענײלק 2 ןוא ירפ ןייז ןעמענוצסיורַא ,ןפוא ןשיטסַאטנַאפ שממ ,ןרַאברעדנּוװ ַא

 טָאה ענליו ןעװ .(1939 רעבמעצעד עדנע) שזדָאל ןטריּפוקָא ןופ רעדניק

 טָאה ,דנַאברַאפנטַאר ןופ ןטייצ יד ןיא ךָאנרעד וליפַא ןוא עטיל וצ טרעהעג

 ןוא שזדָאל ןופ םיטילּפ יד רַאפ עיצקַא ספליה עסיורג ַא טלקיװטנַא .ב .גַאמ

 דנַאלטסע ןיא ןרעגַאל טױט יד ןוא ָאטעג רענליװ סָאד טכַאמעגכרוד .עשרַאוו

 טרעהעג סָאװ ,(1944 רעבמעווָאנ) ענליו ןיא קירוצ ןעמוקעג .ב .גַאמ זיא

 יבוּפער רעשיוװוטיל רעד ןופ טָאטשטּפױה יד ןזיא ןוא ,דנַאברַאפנטַאר םוצ טציא

 רעביא רָאטקעּפסניא סלַא טמיטשַאב ךיילג יקסשירעבלַאב .גַאמ טרעוװ ָאד .קיל

 יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןעװ .טנגעגמוא ןוא ענליוו ןיא ןקײטּפַא יד

 קירוצ ןעמוקעגנָא ,1945 רעמוז ןיא ,ב 'גַאמ ןיא ,לױּפ ןייק עיצַאירטַאּפער

 ןופ עטעוװועטַארעג ,רעטכָאט ןוא יורפ ןייז ןפָארטעג טָאה רע ּוװ ,שזדָאל ןייק

 ךעביא רעטלַאוװרַאפ סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב רע ןיא שזדָאל ןיא .ןרעגַאל ערעייז

 עלַארטנעצ יד ןענופעג ךיז טָאהי'ס ּווװ ,סעדַאלקס-"יָארנוא , עשיניצידעמ-רַאטינַאס יד

 פערקעד ןלעיצעּפס ַא טױל .תוברוח ןיא ןגעלעג זיא עשרַאװ לײוװ ליפ רַאפ

 עלַאירעטסינימ ַא ןרָאװעג טמיטשַאב םיא רַאפ ןיא רעטסינימ"עיצַאירטַאּפער ןפ

 עיסנעפ

 ,ןטנעמוקָאד םוש ןָא ןרָאװעג ןעמונעגרעביא םיא ךרוד ןענייז הרוחס טימ ןפיש

 סיױרַא טרָאפ רע זַא ,ןלָאמעג .ב 'גַאמ טָאה רעטעּפש רָאי 3 רעכעה טימ ןעוו ןוא

 עכעלטע טרילָארטנָאק עיסימָאק עלַאירעטסינימ עלעיצעּפס ַא טָאה ,דנַאלסיוא ןייק

 ,גנונעקרענָא ןוא קנַאד ַא .ב 'גַאמ טקירדעגסיא ןוא סעדַאלקס'ײַארנוא, יד ןכָאװ

 .גנונעכייצסיוא הכולמ ַא וצ םיא קידנלעטשוצ

 ףעד רַאפ .טעברַא-ךַאפ ןייז ןופ טרינגיזער טינ לָאמנײק טָאה .ב 'גַאמ

 עטסערג יד ןופ רענייא ןופ רעטלַאװרַאפ ןעװעג טײצ ַא ךױא רע זיא המחלמ

 30 יב טעברַאעג ןבָאה סע ּוװ ,עסַאק ןקנַארק רעשזדָאל רעד ןופ ןקייטּפַא

 ,רעטעברַא עיצַארטסינימדַא ליפ ןוא סרעקיײטּפַא

 טיקיטעט יד טײנַאב .ב 'גַאמ טָאה ,המחלמ רעד ךָאנ ןלױּפ ןייק קידנעמוק

 -רעקרעװטנַאה םעד קירוצ טריזילַאגעל ,ײטרַאּפ-סקלָאפ רעשידײ רעד ןפ

 םיא ןגעק ןפורעגסױרַא טָאה סָאד .ןייארַאפ רעלדנעהנײלק םעד ןוא דנַאברַאפ

 ןפרַאד עלַא זַא ,טלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןטעטימָאק עשידיי יד ןופ ןרָאצ םעד

 ןַאד טָאה הכולמ יד יװ רעבָא תויה .טעברַא רעװװיטַארעּפָאָאק ףיוא ןיגרעבירַא

 ןענַאטשטנַא זיא ןטפעשעג עטַאװירּפ עניײלק ןוא ךעלקירבַאפ עניילק טנעקרענָא

 טינ -- ןוויטַאיציניא עטַאװירפ יד ןציטש ןייז רַאּפ םיא ןגעק ףמַאק רערעטיב ַא

 טַאהעג טָאה .ב .גַאמ ךעבָא ןטעטימָאק עשידיי יד דצמ רָאנ ,גנוריגער רעד דצמ

 ןוא ײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעד רעשיליוּפ רעד ןופ ןעײר יד ןיא טניײירפ ליפ רעיײיז

23 



 .עשרַאװ ןיא רָאפנעמַאזוצ ןטוועצַאמרַאפ רךעט'18

 ,יקסשירעבלַאב .מ -- שיטיםוידיזערפ םייב ,סקניל רעטשרע

 רע טָאה ןעגנודניברַאפ יד קנַאדַא .(.ס.9.9) ןטסילַאיצָאס עשיליוּפ יד ןופ לעיצעּפס
 -ענרעטנוא עטַאוװירּפ (עשידיי-טינ ךיוא ןוא) עשידיי רעטרעדנוה טעוועטַארעג ןַאד
 טָאה ,ןטעטימָאק יד ןופ ןעגנורעטש יד ףיוא קידנקוק טינ .גנַאגרעטנוא ןופ ןעגנומ
 ןוא ןטרַאק-רעקרעװטנַאה ןטַאטשרַאװ עטַאווירּפ יד רַאפ ןעמוקַאבסױרַא .ב 'גַאמ
 ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעו ,ןפָאטש-יור ןופ ןעגנולייטוצ וליּפַא
 ןעניזַאגַאמ עשהכולמ יד

 םישדח 9 ןלױּפ ןזָאלרַאפ עילימַאּפ ןייז טימ .ב טָאה 1949 ראורבעפ עדנע
 ,טייקיטעט-רוטלוק ןוא עשיטילָאּפ טלקיװטנַא ךיוא טָאה רע ּוװ ,זירַאּפ ןיא טבעלעג
 רעביירש עשידיי טימ ןעמַאזוצ ןעגנולמַאזרַאּפ עכעלטנפע ליפ ףיוא קידנטערטסורַא
 | .רעוט-רוטלוק ןוא

 (1945 יאמ--1944 רעבמעוָאנ) גנואײרפַאב רעד ךָאנ ענליו ןיא קידנעיז
 ךרוד ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא סָאװ ,םואעזומ ןשידיי ןיא טעברַאעג .ב 'גַאמ טָאה
 .ה"ע יקסניגרעשטַאק .ש

 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ יקסשירעבלַאב .מ 'גַאמ ןיא עילַארטסױא ןיא
 ףױא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא גנולדנַאהכוב עשידיי ןייז .םירפסירכומ ַא
 טעמכ זיא טפעשעג ןייז .הגרדמ רעלערוטלוק ןוא רעכעלטּפַאשלעזעג רעכיוה ַא
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 ןעמוק ןייז ןופ ןָא טנעמָאמ ןטשרע ןופ .עיצוטיטסניא סקלָאפ עשידיי עקיטכיוו ַא

 רעכעלטפַאשלעזעג רעוויטקַא ןיא ןפרָאוװעגנײרַא ךיז .ב יגַאמ טָאה עילַארטסיוא ןייק

 ןעועג ןוא דנַאברַאפ-רעלטעצַאק םעד טעדנירגעג רע טָאה 1950 ןיא .טעברַא

 רע םלַא ןרָאװעג טליײװעגסױא ןיא רע ןעװ ,1965 ןזיב טנעדיזערפ ןייז

 ןוא סעיצקַא עסיױרג ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז ןרָאי יד רַאפ .טנעדיזערפ

 .ספליה עקיזיר ַא ךױא יװ דנַאלשטייד ןגעק סעיצַארטסנָאמעד ענעדײשרַאפ

 :-עשטנַא ןוא גנוכַאמטוגרעדיו דנַאלשטײד ןופ ןעמוקַאבסױרַא םייב טעברַא

 ןיא ןיטקַא רעײז ןיא .ב .גַאמ .םישזערייבַאנ ןופ תונברק יד רַאפ ןעגנוקיד

 ןדײר ןבױהעגנָא ָאד ןעמ טָאה טירטנײרַא ןץייז טימ ,"םיטויפעד ּפָא דראָאב;

 ןעגנומענרעטנוא עשידיי טרַא עלַא ײב וייטקַא ךױא זיא רע ,שידי ליבאטס

 .עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ךיױא

 ,עקירעמַא ןופ טַאּפ בקעי ןופ גנוקיליײטַאב רעד טימ ,זירַאּפ ןיא ,16.5.49 ,ץנערעפנָאק-רוטלוק

 .גַארטרָאפ ןייז טלַאה יקסשירעבלַאב .גַאמ
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 ר י 9 נ יי רו א

 זַא ,ביולג ךיא לייוו ,"ןזייא ןופ רעקרַאטש , טסייה טעברַא ןיימ
 ןענעכיײצַאב ןעק ןעמ ןכלעוו טימ ,טרָאו עטסקיסַאּפ סָאד זיא סָאד
 ירעלטיה רעשיגַארט רעד ןיא החּפשמ רעשידיי ַא ןופ ןעגנובעלרעביא יד
 .הפוקת

 ןענעק וצ ידכ ,ןייז טזומעג ןעמ טָאה ןזייא ןופ רעקרַאטש ,ָאי

 ,ןקילגמוא ןוא תוינערופ ,תורצ ,תוער תוריזג עלַא ןטלַאהסיוא שיזיפ

 .ֿפעק ערעזדנוא ףיוא ןטָאשעג ךיז ןבָאה סָאװ

 ןופ ּפעלק יד ןטלַאהוצסיוא ידכ ,ןוייא ןופ ןייז טזומעג טָאה ןעמ

 ןטלַאהוצפיוא ,ןטעברַא ענשזרָאטַאק יד ייב "ןשטיײד-דָאט עטוג יד ,

 ןופ שינעשזירג יד ןטלַאהוצסיוא ,רעפרעק סענעלַאוװשעג רעגנוה ןופ םעד

 ןיירַא טכַאנ רעד ןיא זיב גָאטרַאפ ןופ ןייטש סָאד ןוא ןצנַאװ ןוא זייל

 ,ןציה ןוא ןטלעק ,ןטניוו ,סעכורעװַאז עכעלקערש ,ןעיינש ,סנגער ןיא

 .ןטעברַא עשיויֿפ עטסקיצומש ןוא עטסרעווש יד ייב

 ןכערבוצנייא טינ ידכ ,ןָאטעב-ןזייא ןופ ןייז טפרַאדעג טָאה ןעמ

 ןופ םירוסי יד ןעזוצ םייב שילַארָאמ ךיוא רָאנ ,שיזיפ רָאנ טינ ,ךיז

 עניילק יד ןופ ךעלכעזוטּפיוה ןוא יורפ רעד ןופ ,ןעמַאמ רעטלַא רעד

 -לעירעטַאמ ,ןלערוטלוק ,םענייש ַא ןופ גנילצולּפ ןענייז עכלעוו ,רעדניק

 ,תוקחד ,טיונ ןופ םוהת ַא ןיא ןרָאוװעג ןפרַָאװעגניײרַא ,ןבעל ןטרעכיזעג

 .ןעגנורעדינרעד עטסכעלרעדיוש ןוא רעגנוה ,אומש

 ןעווצוצ ידכ ,ןייז טזוומעג ןעמ טָאה ןזוייא ןופ ןעקרַאטש ,ָאי

 ןוא ךילגטימ-החּפשמ ןדעי ןופ ןגיוא יד ןיא קערש:טיוט ןוא רעצ םעד

 רעד רַאֿפ ,ןרָאוװװעג ןעגנוווצעג ןענייז עכלעוו ,רעדניק יד ןופ לעיצעּפס

 -ֹּפַא ןבעל ַא ןיוש ,עסיורג וליפַא עכלעוו ,ןכַאז ןייטשרַאֿפ וצ ,טייצ

 .ןֿפײרגַאב טנעקעג טינ לכש ןטימ ןבָאה ,ןשטנעמ עטבעלעג

 ּוצ טינ ידכ ,ןייז טזומעג ןעמ טָאה ןוייא ןופ רעקרַאטש ,ָאי

 םֹורַא קידנעעזוצ ,םיהולא-:סלצ םעד ,םינּפ ןכעלשטנעמ םעד ןרילרַאֿפ

 .קלָאֿפ ןופ ןברוח םעד ךיִז

 רַאפ ןפָאלרַאפ ךיז ןענייז ייז יוװ ױזַא ןשינעעשעג יד בײרשַאב ךיא

 ,ןדָאזיּפע טיול טינ טעברַא רעכעלטכישעג ןיימ ןיא ייג ךיא .ןגיוא עניימ
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 ןכעלגעטיגַאט ןטושּפ םעד בײרשַאב ךיא .רדס ןשיגַאלַאנָארכ טיול רָאנ

 הפוקת יד ןבָאה ןדיי בור סָאד ןוא החּפשמ ןיימ ,ךיא יוװ יױזַא ,ןבעל

 ייר א ביוא ןרעדנּוװ טינ רעזעל רעד ךיז לָאז רעבירעד .טבעלעגכרוד

 :יווװ ,טרירַאב טינ ןענייז ןבעל ןשידיי ןופ ןטנעמַאמ עקיטכיוו רעייֵז

 ןיא זַא ,סייוו ךיא .וו .א .א עיצַאזינַאגרַא-ףמַאק ,ָאטעג ןיא עיגילער

 ןוא טנוװַאדעג טָאה ןעמ ,תובישי ,ןלוש ,םינבר ןעוועג ןענייז ָאטעג

 -בָאקַאי ברה ןופ גנודנעוו ַא -- טנעמוקָאד ַא ןעזעג בָאה ךיא .טנרעלעג

 ןלָאז ייז גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד וצ ,1942 ילוי ןטס27 ןופ ,ןָאס

 ערשכ עסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס .םירפס טימ רענרעל יד ןגרָאזַאב
 .'דכו ךיק

 בָאה עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק ַא ןַארַאפ זיא ָאטעג ןיא זַא ,םעד ןגעוו

 רעד .ןשינעעשעג-גרעבנעטיוו יד ןופ טנעמַאמ ןיא טסוװורעד ךיִז ךיא

 ןבעגעגסיורַא טנעה ענעגייא עריא טימ טָאה עיצַאזינַאגרָא יד סָאװ לַאֿפ

 ןייק ןעוועג טינ זיא ,"ַאּֿפַאטשעג,, רעד טנַאדנעמַָאק ןוא רעדנירג ריא

 ןופ טייקיטעט רעד ןופ טַאטלווער רעטקעריד ַא רָאנ ,ךַאז עקילעפוצ

 לטיּפַאק ןיא יונעג ביירש ךיא סָאוװ ןגעוו ,ָאטעג ןיא רעוט:יײטרַאּפ עלַא

 ."גָאט-גרעבנעטיוו רעד,

 ןייק ךיא בָאה ,ערעדנַא ךס א ןיא יוװ ,ןשינעעשעג עקיזָאד יד ןיא
 .קינייוו ייז ןגעוו ךיא ביירש רעבירעד ,ןעמונעג טינ לײטנַא ןטקעריד

 עטכישעג יד טינ יאדווַא ןוא עטכישעג ןייק טינ טּפיוהרעביא ביירש ךיא

 זיא טעברַא עקיטציא ןיימ .סָאטעג רעדָא הפוקת-רעלטיה רעד ןופ

 ייר א ךיא גנערב ןגעקַאד .עטכישעג רעקיזָאד רעד וצ לַאירעטַאמ זיולב

 -עג ןענייז סָאװ ןטנעמוקָאד ,ןבעלדָאטעג ןופ ןלַאירעטַאמ עלעיציפָא
 -ַאטעג רעד ןופ ןעגנולײטּפָא ענעדיישרַאפ ךרוד ָאטעג ןיא ןרָאוװעג ןבירש
 .גנוטלַאװרַאֿפ

6 

 :סיױרַא טימ ןביוהעגנָא רימ רַאֿפ ךיז טָאה הפוקת-רעלטיה יד

 ןיא ןעלקיטרַא טימ ןוא ןעגניטימ:טסעטָארּפ עסיורג ףיוא ןעגנוטערס

 רעדייל .דנַאלשטיײיד-רעלטיה ןגעק טָאקיָאב וצ קידנפור ,עסערפ רעד

 -רַאפ ןעמונעג קרַאטש רעייֵז ךיז טָאה עכלעוו ,עיצקַא-טָאקיָאב יד זיא

 ,רעדנעל ערעדנַא ייר ַא ןיא ךיוא רָאנ ,ןליוּפ ןיא רָאנ טינ ןטיײרּפש

 ןַאד טָאה סָאװ ,ךַאמּפָארעפסנַארט סעד קנַאד ַא ןרָאוװעג ןכָארבעג

 -יז ַא .קלָאֿפ ןשידיי םייב גנורעטיברַאפ עקיטלַאוועג ַַא ןפורעגסורַא
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 -ןישנָאבז רעד טימ ןביוהעגנַא ךיא בָאה טעברַא עקידתושממ ,עטקער

 .וזַא סָאד זיא ןעשעג .עיצקַא

 קײטּֿפַא ןיא רימ וצ טָאה ,1938 רעבָאטקַא ןט8 םעד ,תבש

 רעשיֿפָארטנַאליֿפ רעסיורג רעד ןופ טנעדיזערּפ-עציוו רעד ןעגנולקעגנַא

 ךימ ןוא ,ןָאק סקַאמ לוסנָאק ,יי'םחל-ןתונ,, שזדָאל ןיא עיצוטיטסניא

 סכעלקערש סָאװטע טָאה סע, לייו ,םיא וצ ןעמוק ףכית ןטעבעג

 ןקיטרַאסיורג ןוא ןכייר ןייז ןיא סיא וצ ןעמוקעג ןיב'כ ןעוו .!טריסַאֿפ

 בָאה ךיא : סָאװ טָא ןבעגעגרעביא רימ רע טָאה ,וועזדיוו ןיא צַאלַאּפ

 רָאסעּפַארּפ רעווש ןיימ ןופ עשרַאוװ ןופ העידי עשינַאפעלעט א ןעמוקַאב

 ןעמונעגסורַא טכַאנ רעד ןטימ ןיא טָאה טכַאמ-רעלטיה יד זַא ,רָאש

 -- דנַאלשטיײד ןיא ןרָאי עגנאל ןיוש ןבעל עכלעוו -- ןדיי טנזיוט 20 ייב

 עשיטימעסיטנַא יד עכלעוו ייב ,רעגריב עשיליופ סלַא רעסעפ טימ

 -רעגריב יד רעירפ געט עטלייצעג טימ ןעמונעגוצ טָאה גנוריגער עשיליופ

 -סיורַא ןוא ,דנַאל ןרעסיוא רָאי 5 יוװ רעמ ןיוש ןענייז ייז לייוו ,טּפַאש

 .ישנַאבו לטעטש ןיא ,ץענערג רעשיליױפ-שישטייד רעד וצ יוז טריפעג

 -נײרַא ןגעוו גנוריגער רעשיליוּפ רעד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפ ןעמ

 ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא עלַא ךיז ןעניֿפעג לייוורעד .ןליוּפ ןייק ייז ןזָאל

 טיירג ןייז ןוא ףליה ףכית ןבָאה זומ ןעמ .טָארַאב סטָאג ףיוא שממ

 יד זַא ,ךעלגעמ .םיטילֿפ 2500 ייב שודָאל ןייק ןעמענוצניירַא ךיילג

 .שודָאל ןיא ןייז טכַאניב טנייה ןיוש ןלָאז ןטרַאּפסנַארט עטשרע

 טַארַאּפַא-טרָאֿפסנַארט ןצנַאג םעד טריזיליבָאמ ךיילג טָאה ןַאק לוסנַאק

 סלַא ךיא ןוא ,טַאהעג טָאה רוטקַאפונַאמ רעוועזדיוו עקיזיר יד סָאװ

 ןוא גנוטלַאורַאֿפ יד טריזיליבַאמ בָאה 'יםחל ןתונ,, ןופ טנעדיזערפ

 ןבָאה גָאט ןבלַאה ַא ןופ ךשמ ןיא -- ןטייקכעלנעזרעּפ ענעעזעגנָא ייר ַא

 -יורטש ,ןצַארטַאמ ,ןטעב טימ ןלַאקָאל ייר ַא טיירג טַאהעג ןיוש רימ

 לָאצ עסיורג ַא טלמַאזעגנייא קיטייצכיילג ןבָאה רימ .א .א שעוו ,קעז

 יֿפָארַא ןיוש רימ ןבָאה טכַאניײב .ייםחל ןתונ,, ןופ ךיק ןיא ןטקודַארּפ

 ןתונ,, ןיא טריפעגניירַא ןוא םיטילּפ טימ ןענַאגַאו עטשרע יד ןעמונעג

 ןופ ןרָאװעג צרַאװש יא עקסרַאמַאּפ ייב ענלָאס לסעג סָאד .י"םחל

 ןטקודָארּפ ,טנַאוװעגטעב ,שעוו טכַארבעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי רעטנזיוט

 ןעמ טָאה ,ךיז ןעורּפָא ןכָאנ .טכָאקעג ןבָאה ןעלסעק יד .טלעג ןוא

 עשידיי סָאד טָאה ױזַא .רעגעלטכַאנ ףיוא ענעמוקעג יד טריפעגרעדנַאנופ

 .ָאורעֿפ 2500 !(יב געט רָאֿפ ַא ןופ ךשמ ןיא ןעמונעגניירַא שזדָאל

 עסיוועג ןוא טניירפ ,החּפשמ טַאהעג ןבָאה ענעמוקעגנָא יד ןופ עקינייא

 זיא עסַאמ עצנַאג יד .טַאוירּפ טנדרַָאעגנייא ךיז ןבָאה ייז ,ןכַאזטרעוװ
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 יז .טּפַאשלעועג רעד ןופ ףליה רעד ףיוא גנַאל רעייז ןבילבעג רעבָא

 .טנעה ערעזדנוא ןיא ןגעלעג עיצקַא עצנַאג יד זיא געט 10--8 עטשרע

 רעכעלטפַאשלעזעג רענײײמעגלַא ןַא טעדנירגעג ךיז טָאה ןַאד טשרע

 יד ןפַאשעג ןוא טעברַא יד טרינידרָאָאק טָאה רעכלעוו ,טעטימָאק

 -ןיטקַא יד ןשיווצ .עיצקַא-ספליה רעקיזיר רעד רַאפ רעטלעג עקיטיונ

 ףעזוי ,ןַאמצייוו ףסוי .וודַא : ןעוועג ןענייז ייסחל ןתונ,, ןיא רעוט עטס

 ,שטיװַאֿפעזוװי דוד ,ןייטשוועל ,(עמריֿפ-ןליוק רעסיורג רעד ןופ) סַאלג

 .ערעדנַא ליפ ןוא עמריפ רעוועזדיוו רעד ןופ רָאטקעריד ,שטיווָאניבַאר .ד

 טימ שארב טעטימָאק-ךעמַאד רעסיורג ַא ןפַאשעג ךיוא ךיז טָאה סע

 -כעלנעזרעּפ עטנענימַארּפ ערעדנַא ליפ ןוא סָאלג ,ןָאק יורפ ,יורפ ןיימ

 .טָאטש ןופ ןטייק

 -סנַארט עסיורג טקישעגסױרַא טעטימַאק רעד טָאה םעד צוחַא

 ,ןישנַאבז ןייק .א .א ןטנעמַאקידעמ ,ןטקודָארּפ ,רעדיילק ,שעוװ ןטרַאפ

 .תושפנ ענעכַארבעצ עכעלקילגמוא רעטנזיוט ןבילבעג ךָאנ ןענייז סע ווו

 טינ ןלָאז ייז זַא ,טלעג ןבעגעג םיטילּפ יד ןעמ טָאה וצרעטעּפש

 ףיוא ןטלַאהסיוא ךיז ןענעק רָאנ ,ןטפַאשלעזעג וצ ןעמוקנָא ןֿפרַאד

 רָאנ ,ןשטנעמ עכעלגעמרַאפ ןעוועג ןענייז סיטילּפ יד .ןפיוא ןטַאווירּפ ַא

 ןבָאה ךיז טימ ןוא דנַאלשטיײד ןיא ןבילבעג זיא ןגעמרַאפ צנַאג רעייז

 -רָאפ זיא םעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא .ןעמענ וצ ןזיוװַאב טינרָאג ייז

 עיצַאגעלעד ַא ןעמוקעג זיא רימ וצ .1939 חסּפ ברע למוט ַא ןעמוקעג

 ,הסּפ ףיוא טלעג ןבעג ייז לָאז ןעמ זַא ,ןטעבעג ןוא םיטילּפ יד ןוֿפ

 בוט-סוי ןליוו רימ ,, -- ןכיק ןוא םירדס עסיורג ןענעדרַאוצנייא טָאטשנַא

 -רַאפ טימ ןשיט ענײײמעגלַא עסיורג ייב טינ ןוא ןיײלַא ךיז טימ ןייז

 טעוו 'םחל ןתונ, זַא ,טרעלקרעד ייז בָאה ךיא ."ןשטנעמ ענעדייש

 טרעוו לָאצ עטסערג יד רעבָא ,ןטקודָארּפ טָאטשנָא טלעג ןדעי ןבעג

 םוצ ןדנעוו םעד ןגעוו ךיִז זומ ןעמ ןוא ,הליהק רעד ךרוד טגרָאזַאב

 טָאה גרעבצנימ .גרעבצנימ .ל טַאטוּפעד ,הליהק רעד ןופ טנעדיזערפ

 ,טרעלקרעד שירָאגעטַאק ןוא ןעמונעגפיוא עיצַאגעלעד רעד טימ ךימ

 םוש ןייק .רעייט וצ ןטסָאק טעוװ סע לייוו ,ןָאט טינ רע ןעק סָאד זַא

 ןֿפלַאהעג טינ ןבָאה םיטילּפ יד ןופ תושקב םוש ןייק ,ןטנעמוגרַא

 ןכעלשטנעמ-טינ ַאזַא ןופ עטרעטיברַאֿפ רעטרע יד ןופ ךיז קידנביוהפיוא

 -וזערּפ רעה ,, : םיטילּפ עשישטייד יד ןופ רענייא ּפָא ְךיִז טפור ,גנַאגוצ

 ןגינעגרַאפ סָאד ןבָאה ןלָאז רימ זַא ,ןזָאלרעד טינ טנעק ריא ,טנעד

 רַאי ַא רעביא זַא ,ךייא ךיא שטניוו ,ןילַא ְךיִז טימ בוטיםוי ןייז וצ

 י..עגַאל רעזדנוא ןיא ןייז ריא טלָאז טייצ רעד ןיא
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 .-ןרָאוװעג םייוקמ זיא שטנווו רעד

 סיוא רָאי -- ןייא רָאי : חסּפ ברע ןופ ךיוא טנעמַאמ רעטייווצ ַא

 5,000 רעכעה רוטקַאפונַאמ רעוועזדיוו רעד ןיא ןעמוקַאב ךיא געלפ

 ,ןָאק .מ לוסנָאק ןופ ןוא ןרָאטקעריד יד ןופ ןיטיח-תועמ ףיוא סעטָאלז

 ןבעג ךעלנעזרעּפ רימ טגעלפ ,ןָאק רשא 'ר ,עמריפ רעד ןופ טּפיוה רעד

 .עמוס יד ןטעבעג ןוא ןעוועג םיא ייב ךיא ןיב חסּפ ברע .סעטָאלז 0

 לָאז ךיא זַא ,ןדייר רימ טימ ןעמונעג רעבָא טָאה ןַאק טנעדיזערפ

 .םיא ןגעק ןלעטטּפָא לָאז רע זַא ,לוסנַאק סעד ,ןוז ןייז ףיוא ןקריוו

 ןוא ןריניאור ןעמעלַא ייז טעוװ סָאד לייוו ,ןעגנולדנַאהרַאפ-סטכירעג יד

 -נָאלֿפרַאפ ןיא ךיז ןשימוצניירַא קשח קרַאטש .ןוז םעד ,םיא לעיצעֿפס

 בָאה ךיא רעבָא ,טַאהעג טינ ךיא בָאה תונובשח:-עילימַאּפ עטרעט

 רעייז רימ טימ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןוז ןטימ ןדער וצ טגָאזעגוצ

 רע ןעק ,טרעלקרעד טנעדיזערּפ רעד רימ טָאה ,טלעג ןייק .טעדניירפַאב

 ףיוא יורפ רעד רַאפ ןעילעג ןילַא טנייה טָאה רע לייוו ,ןבעג טינ רימ

 ןרַאפ טנװָא ןיא רעבָא .ןעמוקַאב טינ ךיא בָאה טלעג ןייק ...בוט-םוי

 טכַארבעג עטערַאק רעקיטכערּפ ַא ןיא רעירוק רעלעצעּפס ַא טָאה ,רדס

 ןָאק רשא סָאװ ,"ךלמ ינדעמ,, רפס םעד ,הנתמ ַא בוטש ןיא רימ וצ

 ללה ןופ טרָאװרַאּפ ַא טימ ,(ילשמ ףיוא שוריּפ ַא) טסַאּפרַאפ טָאה

 .עיצַאקידעד רענייש ַא טימ ןילטייצ

 ךורבסיוא ןזיב טעמכ ןעמונרַאפ ךיז רימ ןבָאה םיטילּפ יד טימ

 גנַאהנעמַאזוצ ןיא זַא ,ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא'ס .המחלמ רעד ןופ

 ירַאֿפ ןיא ןסָאשרעד ןַאּפשנירג לשרעה טָאה ,ןישנָאבז השעמ רעד טימ

 .טאר ןָאפ טסנרע עדַאסַאבמַא רעשישטייד רעד ןופ רַאטערקעס סעד

 ןרָאוװעג טריטרָאּפעד טייצ רעבלעז רעד ןיא ןענייז ןרעטלע סנַאּפשנירג

 טרעפטנעעגּפָא ןשטייד יד ןבָאה סָאש םעד ףיוא .עזָאלסטַאטש סלַא

 .דנַאלשטיײד ןיא םָארגָאּפ ןכעלרעדיוש ַא טימ

 ִא

 ןגעוו .ענליוו טימ לייט ןטסערג ןיא ךיז טמענרַאפ טעברַא ןיימ

 רעכיב עסיורג עכעלטע ןַארַאפ ןענייז הפוקת-רעלטיה רעד ןיא ענליוו

 ןייק טינ ןעמַאוצ עלַא ייז ןביג ךָאד .רעביירש עלענָאיסעּפָארּפ ןופ

 .טייצ רעד ןיא טכַאמעגכרוד ןבָאה ןדיי רענליוו סָאװ טכירַאב ןלופ

 סָאװ ןשינעעשעג עקיטכיוו רעייז עקינייא ףיוא זיולב ןזיײװנָא לעװ ךיא

 ,ָאטעג םעניילק םעד ןיא ןעגנוריסַאּפ יד : ןעגנופַאש ערעייז ןיא ןלעפ
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 ןיא ןוא ןדיי טנזיױט 10 זיב ןרָאוװעג ןבירטעגניײרַא ןענייז סע ןיהנווו

 .ןרָאװעג טכַארבעגמוא טנזיוט 9 ייב ןענייז ןכָאו עכעלטע ןופ ךשמ

 -רַאֿפ ןגעוו ןלעבַאט עלעיציפָא ייר ַא עגונ ךיוא זיא עבלעו סָאד

 -ָאמ רעטסקיטכיו רעד זיא ייברעד .ןבעל-ָאטעג ןופ ןטיבעג ענעדייש

 שדוה ַא טעמכ ָאטעג ןופ קעװַא ןענייז רעביירש עלַא יד סָאוװ ,טנעמ
 "םוקמוא עטצעל יד ןעזעג טינ אליממ ייז ןבָאה ,עיצַאדיוװקיל רעד רַאּפ

 ָאי טרָאד ןיב ךיא .אפוג ענליוו ןיא םוטנדיי רענליוו ןופ סעיצקַא

 עלעיציפַא ןופ לָאצ עסיורג ַא טַאהעג טנעה עניימ ןיא ןוא ןעוועג

 .טעברַא ןיימ ןיא טציא גנערב ךיא עכלעוו ,ןטנעמוקַאד-ַָאטעג

 .טבעלעגרעביא ןוא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןבירשעג בָאה ךיא

 רימ ןבָאה ןענָאזרעּפ עטביױלגַאב רעייז סָאװ ,סָאד ןלַאֿפ-סָאנסיױא ןיא

 עלעיציפָא יד טימ ןבעגעגּפָא ךיִז ךיא בָאה לעיצעּפס .ןבעגעגרעביא

 ןעמוקַאב גנואיײרפַאב רעד ךָאנ בָאה ךיא עכלעוו ,ןלַאירעטַאמ-ַָאטעג

 קיטייצירפ ןכרוד ןרָאוװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,ייזומ-הכולמ רענליוו ןופ

 ףניפ ןופ ךשמ ןיא בָאה ךיא .ה"ע יקסניגרעשטַאק .ש םענעמוקעגמוא

 ךיא .ענליוו ןיא טריּפָאק ייֵז (1945 יַאמ -- 1944 רעבמעצעד) םישדח

 זיולב גָאז ךיא .םענייק טינ ךיוא לדַאט ןוא םענייק טינ ריציפירַָאלג

 ,קורדנייא םעד רעביא ביג ,גנוניימ ןיימ סױרַא ןלַאפ עסיוועג ןיא

 ענעי ןיא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה גנוריסַאּפ ענעי רעדָא יד סָאװ

 ןרעהעג לָאז ןילַא ךיא זַא ,טלעפעג ליפ טינ טָאה סע .ןטנעמַאמ

 ךיא יױזַא יו טינ סייוו ךיא ןוא ,טַאר ַַא וצ רעדָא טעטימַָאק ַא וצ

 ךימ טָאה לזמ ןיימ .עגַאל רענעי רעדָא רעד ייב טלדנַאהעג טלָאוו

 ,ןטלַאהעג בָאה ךיא .ןויסנ ַאזַא רַאֿפ ןרעוו טלעטשעג ןופ ןטיהעגסיוא

 יזכ ,ץלַא ןָאט וצ בוח רעד רימ ףיוא טגיל ייר רעטשרע רעד ןיא זַא

 עצנַאג יד ךיא בָאה ןַאד .רעדילגטימ:החּפשמ עניימ ןעוװעטַאר וצ

 ןפלעה וצ טנעה עניימ טגיילעגוצ ,ןטייקכעלגעמ יד טיול ,רדסכ טייצ

 .ןטנַאקַאב טינ ןוא ןטנַאקַאב ,דיי ןדעי ןופ לרוג םעד ןרעטכײלרַאֿפ ןּוא

 רַאֿפ טסניד םוצ ןענַאטשעג קידנעטש ןענייז טנוזעג ןיימ ןוא בוטש ןיימ

 ןילַא טָאה סָאוו (יירד ןופ ענייא) רעטסעווש ןיימ ךיוא יװ ,ןדעי
 .ףליה טפרַאדעג

 רעדניק ייווצ ןוא יורפ ןיימ טימ ךיא זַא ,טלָאװעג טָאה לרוג רעד
 עביל ,עמַאמ ןיימ .הפוקת:-ליורג רעד ןופ טעוװועטַארעגסױורַא ךיז ןבָאה

 ןטצעל ןיא שממ ,ןרָאוװעג ןסירעגסיױורַא זדנוא ןופ זיא (צרַאוװש .בעג)
 ךעלנײשרַאו .ָאטעג רענליוו ןופ עיצַאדיוװקיל רעד תעשב ,טנעמַָאמ

 זיא ללה רעדורב ןיימ .קענַאדיימ ןיא ןרָאוװעג טכַארבעגמוא יז זיא
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 -סעווש ןייא ,(דנַאלסורסיײװ) עיוויא ןיא ןעמוקעגמוא החּפשמ ןייז טימ
 -נַאגַאט ןיא ןעמוקעגמוא -- החפשמ ריא טימ יקציוװָאגרַאמ הרש ,רעט

 טימ ,רענזיוּפ עניירב ,רעטסעווש עטייווצ ַַא } (דנַאברַאֿפנטַאר) גָאר

 ןענייז סע .(דנַאלסורסייוו) לעֿפעל ןיא טכַאובעגמוא -- החּפשמ רעד

 ריא :החּפשמ סיורפ ןיימ ןופ רעדילגטימ עלַא ןעמוקעגמוא ךיוא

 ריא ,(עטיל) ןאיטוא ןיא ,החּפשמ ןייז טימ יטנכשא אבא ,רעדורב

 .(עטיל) ענווַאק ןיא ,דניק ןוא ןַאמ ןטימ ןיוועל הנח ,רעטסעווש

 לאימחרי רעגָאוװש ןיימ ןופ החּפשמ יד -- ןעמוקעגמוא ךיוא ןענייז סע

 פַאּפ ארָאד עניווק ןיימ ,צראוש הקבר עמומ ןיימ ,שטיוװעלימכַאר

 ןוא סיבלוק הנשוש רעטכָאט סעניזוק ןיימ ,ּפַאּפ ר"ד ןַאמ ריא ןוא

 .םלעוואז -- עמומ רעטייווצ ןיימ ןופ תוחּפשמ יד

 צ

 -סנבעל ןוא טניירפ עניימ ךיוא ךיא ןָאמרעד דובכה תארי טימ

 הֹודַא ,ירָאגירג ינושרג ר"ד ,יקסדָאגױו בקעי ר"ד : רעזייווגעוו

 ערעדנַא עלַא עניימ ןוא ןַאמצייוו ףסוי .וודַא ,יקצולירפ חנ רָאסעּפַארּפ

 ןיא ןּוא עטיל ןיא סרעקיײטּפַא ןגעלַאק עניימ ךיוא יוו םירבח-יײטרַאּפ

 .ןליוֿפ

 ּצ

 טנעמונַאמ-קנעדנָא ןַא ןוא הבצמ רעייֵז ןייז טעברַא עקיזָאד יד לָאז
 ןרָאװעג ןטינשרַאפ ןענייז סָאװ ,םירוהטו םישודק ערעזדנוא עלַא רַאֿפ
 .רעפלעהטימ ענייז עלַא ןוא קלָאפ ןשישטייד ןשירעדרעמ םעד ךרוד

 ! קנעדנָא רעייז דובכ

 ! רעדרעמ יד ןופ ּפעק יד ףיוא הללק עטסיוו ַא

 הבחמ רעד
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 ףוס ןופ ביוהנא רעד

 (1939 טמוניוא ,שזדָאל)

 ךַאמּפָא ֿפָארטנעביר-װָאטַאלַאמו

 רעביא טײרּפשרַאפ לענשיץילב ךיז טָאה ,למיה ןרעטיול ןופ רענוד ַא יו

 1929 טסוגיױא ןט24 ןפיוא ןט223 ןופ טכַאנ רעד ןיא זַא ,העידי יד טָאטש רעד

 ןשיװצ רָאי 10 ףיוא טקַאּפ-ספירגנָא-טינ ַא ןרָאװעג ןסָאלשעג עוקסָאמ ןיא זיא

 ,טנעמָאמ ןטשרע ןיא ,ןפוא םושב טָאה ןעמ .דנַאברַאפנטַאר ןוא דנַאלשטייד

 ,טסּוװעג טָאה ןעמ .ןעמוקעגרָאפ ָאד זיא ךעלטנגייא סָאװ ,ןפיירגַאב טנעקעג טינ

 טייז עיסימָאקךטַאמָאלּפיד עשיזיוצנַארפ ןוא עשילגנע ןַא טציז עװקסָאמ ןיא זַא

 ןדײרנעמַאזוצ ךיז וזַאיװ ,ןגעוו טכוז ,ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפ ,ןכָאװ עגנַאל

 טָאה ןעמ ,תמא .המחלמיטלעוו עיינ ַא ןדיימוצסיוא ידכ ,דנַאברַאפנטַאר זטימ

 ,גנַאל ךיז ןעיצ ,רעווש רעייז וצ ןעייג ןעגנולדנַאהרעטנוא יד זַא ,טסווועג ךיוא

 רעד ןופ סעציילפ יד רעטניה זַא ,טַאהעג טינ גנונַא ןייק טָאה ןעמ רעבָא

 ןעמוקעגנָא געט עכעלטע עטצעל יד ןיא זיא ,עיסימ רעשיזיוצנַארפ ןוא רעשילגנע

 טימ ןוא ,ּפָארטנעביר ןָאפ רעטסינימ-ןרעסיוא רעשישטייד רעד עווקסָאמ ןייק

 .ןבירשעגרעטנוא ךַאמּפָא-עיסערגַא-טינ ַא ךיילג ןוא טדעררעד ךיז ךיילג ,ּפַאלק ןייא
 !רענוד ַא יװ ןפָארטעג טלעוו יד טָאה סָאד

 עכעלקערש ,עקירעױרט יד ןעמונעגפיוא טלעװ עצנַאג יד טָאה ױזַא טָא

 ןרעלטיה טיג ךַאמּפָא רעד זַא ,טליפעגסיוארָאפ טָאה ,םלוע רעטיירב רעד .העידי

 זיא גנומיטש יד .הפירשיטלעוו עקיזיר ,עיינ ַא ןביֹוהוצנָא ףיוא טנעה עיירפ

 ,ןדיי ןשיווצ לעיצעּפס ,עקיאורמוא ןוא עזעוורענ קיטלַאװעג ַא ןרָאװעג

 המחלמ רעד ברע גנומיטש יד

 זיא ,דנַאל ןיא ןעגנַאגעגנָא טייצ ַא טייז זיא סָאװ ,עיצַאזיליבָאמ עליטש יד
 רעמ ןוא רעמ ץלַא ןגעלפ גָאט ןדעי ,ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא רעמ ךָאנ

 -רעטילימ םוצ ךיז ןלעטש וצ ןעגנורעדָאפפיוא עלעודיווידניא ןעמוקַאב ןענָאזרעּפ
 -המחלמ םוצ ןטיירג ןעמונעג ךיוא ןעמ טָאה גנורעקלעפַאב עליוויצ יד .טסניד
 וצ ךיז ױזַאיװ ,ןעגנוזעלרָאפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז דנַאל ןצנַאג ןיא .קנַאדעג
 ,סעקסַאמדזַאג יד טימ ןײגַאב וצ ךיז ױזַאיװ ,קַאטַאיזַאג-טפול ַא ןופ ןטיהרַאפ
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 לָאצ יד רעבָא .גנורעקלעפַאב רעד ןבעגסױרַא ןבױהעגנָא טָאה ןעמ עכלעוו

 ןפורעגסיורַא טָאה סָאד .ןעמעלַא רַאפ קידנגונעג ןעוועג טינ זיא סעקסַאמדזַאג

 ןיוש ביוא .גנורעקלעפַאב רעד ייב גנורעטיברַאפ ןוא גנוריוורענעד עקיטלַאװעג ַא

 ,ןלעטשרָאּפ טכייל ךיז ןעמ ןעק ,ָאטינ סעקסַאמדזַאג ןייק זיא טנעמָאמ ןטשרע ןיא

 !טדערעג ךיז ןשיווצ ןעמ טָאה -- סיוא טעז גנונעפַאװַאב עצנַאג רעזדנוא ױזַא יו

 ףרָאװ ַא ךיז גנורעקלעּפַאב עליוויצ יד טָאה ,סעקסַאמ ןייק קידנעמוקַאב טינ

 -שזַאדנַאב ערעדנַא ןוא עזַאג ןפיוקסיוא ןעמונעג ןוא ןקיײטּפַא יד ןיא ןָאטעג

 ןבעגעגסױרַא ןבָאה סעיצוטיטסניא .ןטנעמַאקידעמ יילרעלכ ךיוא יו ,ןפָאטש

 ןעמעלַא רַאפ טינ רעבָא ,רעטעברַאטימ ערעייז רַאפ סעקסַאמ לָאצ עסיוועג ַא

 טרעדנוה זיב ןעגנַאגרעד עקסַאמ ַא ןופ ןיירּפ רעד זיא לדנַאה ןטַאוװירּפ ןיא

 | !(רַאלָאד 11) סעטָאלז

 רעשידיי רעד ןופ לַאקָאל ןיא ןטלַאהעג ךיא בָאה טסוגױא ןט22 םעד

 ןעמ ױזַא יו, :עיצקעל ַא (21 יקסנַאשטלּוװ) ײטרַאּפ-סקלָאּפ רעשיטַארקַאמעד

 .?קַאטַאיזַאג ַא ןופ ךיז טציש

 י-סױרַא יקסניּפַאװק טנעדיזערּפיטָאטש רעד טָאה ,רעטעּפש געט ייווצ ןיא

 ןעיוב םוצ ןטערטוצ ףכית לָאז ןעמ ,גנורעקלעפַאב רעד וצ ףורפיוא ןַא ןבעגעג

 ,סעטעּפָאל טימ סױרַא זיא טָאטש ןופ גנורעקלעפַאב עצנַאג יד .סנבורג-ץוש

 -- ץַאלּפ רעיירפ ַא ןעוועג זיא'ס רָאנ ּוװ .םירישכמ ערעדנַא ןוא קעה ,סעקריק

 טגיילעגסיוא טנעוו יד ,שיגַאז-גיז ןבָארג ןעמ טגעלפ רעבירג יד .ןבָארגעג ןעמ טָאה

 סָאד ןוא רעטערב ןוא סעקלעב טימ טקיטסעפרַאפ ןביוא ןופ ,רעטערב טימ

 רעדעי ,קיסיילפ ,טסנרע ןעמ טָאה טעברַאעג .זָארג ןוא ןגייווצ טימ טריקסַאמ

 טימ ןיירַא דרע רעד ןיא המחלמ יד ןגײלניײרַא טלָאװעג טעברַא ןייז טימ טָאה

 רעד ּפָא ךיז טפור ,ןרָאװעג קיטרַאפ זיא בורג ןייא ןעוו ...ןעמַאזוצ ןרעלטיה

 רימָאל ןרעלטיה רַאפ בורג רעד זיא טָא !םירבח :יקסנעזדָארג רעקיײטּפַא

 סָאד ןדיי ןבָאה רעבירג ערעדנַא ייר רעצנַאג ַא ייב .."שדקתיו לדגתי, ןגָאז

 ..ןָאטעג עבלעז

 .רעטיב ןוא רעטצניפ ןעוועג זיא ןצרַאה ןפיוא רעבָא ,טלציוועג ךיז טָאה ןעמ

 -- טסייה סע סָאװ ,םעד ןופ ןובשחויױיד ַא ןבעגעגּפָא טוג רעייז ךיז טָאה ןעמ

 שירעגירק ןבָאה ,טעברַאעג זדנוא טימ ןבָאה עכלעוו ,ןקַאילָאּפ עסיוועג ! המחלמ

 "!ןביוהנָא רָאנ רע לָאז ,ןזייוו םיא ןלעוװ רימ !ָא, :טלַארּפעג

 -רעמוז רעד ףיוא עילימַאפ ןיימ וצ ןרָאפעגקעװַא ךיא ןיב טעברַא רעד ךָאנ

 ןוא ףיוה רעזדנוא ףיוא ףױרַא םוק ךיא .,* ערוג-עוװָאינשיװ ןיא -- גנוניױוװ

 עשיסקָאדָאטרָא יד ןופ טרָאיגנוניוװו-רעמוז עטסטבילַאב סָאד ןעוועג זיא ערוג-עווָאינשיװ *

 .שזדָאל ןופ טייוו טשינ ,ןדיי עשידיסח לעיצעּפס ןוא
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 טוג ,ָא6 :ירשעג א טימ םינכש יד ןוא תיביינב עניימ ןגעקטנַא רימ ןפיול'ס

 "!ןבורגיץוש ַא ןעיוב רימ ,ָאד טייז ריא סָאװ ,רעטסיגַאמ

 רעד ,תורפכ ףיױא גוט טעברַא רעייז זַא ,עז ןוא רעטנענ וצ םוק ךיא

 ןָא סָאד טריפ רע ןוא ,ףיוה ןופ שזורטס רעד ,שטייד ַא זיא רעינישזניא-טּפיוה

 ךיא בָאה ,טעברַא רעכעלנע ןַא ןופ ןעמוקעג ןיב ךיא יוװ ױזַא !טעברַא רעד טימ

 ,טפַאשרעריפנָא יד ןעמונעגרעביא בָאה ךיא .ץעּפס ַא רַאפ ןטלַאהעג ןיוש ךיז

 רעטערב טפיוקעג ,טלעג עמוס ערעסערג ַא ןבילקעגנעמַאזוצ ךיילג טָאה ןעמ

 טייק-ןאידניק !טנעה יד רעטנוא טנערבעג טָאה טעברַא יד ,סעקלעב טימ

 ,עטריקינַאמ ,עטרַאצ ערעײז טימ ,ןבָאה ןעמַאד ערעזדנוא !טעברַאעג ןבָאה

 טסנרע .ןגייווצ ןגָארטעג ,דמַאז םעד ןעמונעגוצ ,ןבָארגעג ,ךעלטנעהירעקָאּפ

 ןענייז סנבורג-ץוש ערעזדנוא זַא .ןדיי עשידיסח יד טעברַאעג ןבָאה רעווש ןוא

 : טעטש יד ןיא ןדיי יד סָאװ ,עבלעז סָאד ןָאטעג םידיסח יד ןבָאה ,ןרָאװעג קיטרַאפ

 .ןרעלטיה ךָאנ שידק טגָאזעג

 ןליּפש טימ :לָאמעלַא יװ ,ןעגנערברַאפ טוװרּפעג ןעמ טָאה טנװָא םעד

 ,ערעדנַא ןַא ןעוועג זיא גנומיטש יד .טעיילקעג טינ ךיז טָאה סע רעבָא ,רעקָאּפ
 !ןטנװָא עקידקיטנוז עקידרעירפ יד ןיא סָאװ יד טינ

 ןרָאפעגסױרַא ,ךעלנייוועג יו ,רענעמ עלַא ,רימ ןענייז (26.8) ירפ קיטנָאמ

 רעד ףיוא ןבילבעג ןענייז רעדניק ןוא ןעיורפ יד ,טעברַא רעד וצ טָאטש ןיא

 ,גנוניווו-רעמוז

 טרעװ גנומיטש יד זַא ,טליפרעד רימ ןבָאה טָאטש ןיא קידנעמוק
 עיינ ַא ףױרַא זיא גנורעקלעפַאב רעד ףיוא .טֹונימ ֹוצ טונימ ןופ ,רעטנַאּפשעג

 יד ןופ ןביוש יד ריּפַאּפ ןסַאּפ עלָאמש טימ ןבעלקמורַא :טעברַא עילַאווכ

 רעטצנעפיטָאטש עלַא ."ןעגנולסיירטפיוא-סעבמָאב , ןופ ייז ןציש וצ רעטצנעפ

 ,שיטסירעטקַארַאכ .ןסַאּפ-ריּפַאּפ עלָאמש טימ שיגָאזיגיז ןרָאװעג טבעלקרַאפ ןענייז

 טלָאװעג טלָאװ ןעמ יוװ ,ימ ליפ טגיײלעגניײרַא ןעמ טָאה טעברַא רעדעי ןיא זַא

 ..!זדנוא רַאפ הרּפכ ַא ןייז ץלַא סָאד לָאז .טעברַא רעד טימ ןעמוקּפָא

 געט-המחלמ עטשרע יד

 ,ןרָאװעג ןפרָאװרַאפ ,טעטרַאוװרעדמוא ,ןליוּפ זיא (1.9.) גָאטרַאֿפ קיטיירפ

 יד ןיא ,ןענַאלּפָארע רעטרעדנוה ןופ סעבמָאב םי ַא טימ ,גערב וצ גערב ןופ

 ,טסּוװעג טינ ללכב ןעמ טָאה ,טריטנעירָא ךיז טָאה'מ רעדייא ,העש רָאּפ עטשרע

 .רָאפ טמוק סע סָאוו

 ,קיטראפ זיא ךָארב יד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןוא טליפרעד ןעמ טָאה רעבָא ןכיגניא

 טסעפינַאמ רעד ןסַאג יד ףױא ןרָאװעג טנעיילעג זיא םורַא העש רָאּפ ַא ןיא
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 ,דנַאלשטייד -- ןלױּפ ןופ אנוש רעקיביײא רעד, : זַא ,יקצישטשָאמ טנעדיזערּפ ןופ

 -- "ןלױּפ ןלַאפַאב גנילצולּפ זיא

 ,דנַאטשוצ-המחלמ ןיא ךיז ןעניפעג רימ ,ָאזלַא

 ןענורעצ סעיזוליא עלַא ןענייז המחלמ רעד ןופ ביֹוהנָא ןשיטקַאפ ןטימ
 רעקירעיורט רעד ייב ןבילבעג זיא ןעמ ..!ךיור ןטימ קעװַא זיא ץלַא ,ןרָאװעג

 | ! טייקכעלקריוו

 ןבָאה'ס ,ןענַאלּפָארע עכעלטנייפ עטשרע יד ןזיװַאב ךיז ןבָאה שזדָאל רעביא

 ןעמונעג ןיוש טָאה ןעמ .ןסיירפיוא ,סעיצַאנָאטעד עטשרע יד טרעהרעד ךיילג ךיז

 -טפול ןגעוו ןרָאװעג טסּוװַאב ךיוא ןיוש זיא סע .תונברק עטשרע יד ןגעוו ןדער

 יד ןיִא קערשיטיוט טימ .דנַאל ןיא טעטש ערעדנַא ייר רעצנַאג ַא ףיוא ןפירגנָא

 עטסטנעָאנ יד סָאװ ,טרַאװעג ןעמ טָאה שינעּפַאלקיץרַאה סיורג טימ ןוא ןגיוא

 !ןעגנערב ןלעװ ןטונימ

 !ןעמוקעג טינ רעבָא ןענייז תורושב עטוג ןייק

 טָאטש עצנַאג יד .רעטקירדעג רעמ ךָאנ ןרָאװעג גנומיטש יד זיא טנװָא ןיא

 רעבָא ,טריסרוק ןבָאה ןעײװמַארט יד .שינרעטצניפ ןיא ןרָאװעג ןעקנוזעגנייא זיא

 ןכעלרעדיוש ַא טכַאמעג ןבָאה ןסַאג יד .טלקנוטרַאפ ןעוועג זיא ייז ןיא טכיל יד
 :ןָאקיסקעל-ןעמינָאניס ןקידתודוס ןייז טימ ָאידַאר סָאד טנייה !קורדנייא

 "! ןעגנַאגעגכרוד ,גנוטכַא ,גנוטכַאא ,רעדָא *ןָא טמוק סע; גנוטכַא ,גנוטכא,

 ןכרוד ןעמ טגעלפ ףירגנָא-טפול ַא תעשב .טרָאװ םייהעג ַא סעּפע טימ טײלגַאב

 טָאטש רעד רַאפ זיירק-רעטילימ ןופ טנַאדנעמַאק-טפיױה רעד, :ןדלעמ ַאידַאר

 ,גנולקנוטרַאפ יד ןטיהּפָא ,ןסַאג יד ןופ ּפָארַא ,םרַאילַא-טפול ַא טנדרָארַאפ שזדָאל

 טגעלפ ןסַאג יד ףיוא גנוגעווַאב יד *! (ןרעלעקיץוש) ןענָארכס יד ןיא ןײגּפָארַא
 .סַאג ןטימניא ןייטש ןבילבעג ןענעז ןעיײװמַארט יד .ןרעוו טלעטשעגּפָא לַאטנעמָאמ

 -נײרַא ךיוא ןגעלפ רעייגכרוד .ןרעיוט יד ןיא ןפָאלעצ ךיז ןענייז ןסישזַאסַאּפ יד

 ,ןענָארכס יד ןיא .טסיוװ ןוא טיוט ןביילב ןסַאג יד ,רעזייה עקיאייברעד ןיא ןפיול

 טליּפשענּפָא ךיז ןבָאה טרָאד .םרַאלַא םעד ןפורּפָא ןזיב ןביילב ןעמ טגעלפ

 רעדניק ערעייז טקירדעג ןוא טּפַאכעג ןבָאה סעמַאמ :סענעצס עקידנסיײרצרַאה

 לָאז למיה ןיא טָאג ןייא זַא ,שער ,רעדליּפעג ,יירשעג רעדליוו .טנעה יד ףיוא

 סטָאג ףיוא בוטש ןיא ןגיל ןביילב ןגעלפ עקנַארק רעווש !ןעמערַאברעד ךיז

 טימ ןטרַאװ ןוא סעדנוקעס יד טלייצעג ןעמ טָאה ןָארכס ןיא קידנציז ...טָארַאב

 ןרעדנַא ןַא רעבָא ..ןסיירפיוא טעװ עבמָאב ַא ןעוו ,טנעמָאמ ןפיוא דלודעגמוא
 טגעלפ ןעמ ןעװ ,ּפָארַא זיא ןצרַאה ןופ ןייטש ַא ..םענעגייא םעד טינ ,ןָארכס

 טעוװו םורַא עלייוו ַא ןיא זַא ,טסּוװעג טוג טָאה ןעמ םגה ,ןפורּפָא םרַאלַא םעד
 | .ןרזחרעביא הנותח יד ךיז

 ןעמָארקיזײיּפש יד וצ ןָאטעג זָאל ַא ךיילג ךיז טָאה גנורעקלעפַאב יד
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 טונימ ןופ ,ןענייז ןטקודָארּפ .ןעמוקַאב טנעקעג רָאנ טָאה ןעמ סָאװ ,ןפיוקנייא

 רעכעה סָאװ רַאּפרעד רעבָא ןענייז ןזיירּפ יד ,ןרָאװעג רעקינייװ סָאװ טונימ וצ

 טלעג ןמוזמ ןגיל טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד ןעוועג זיא טוג .ןגיטשעג

 יתורקי יד טָאה ,טַאירַאטעלָארּפ ןעמערָא ןופ טָאטש יד ,שזדָאל רעבָא .בוטש ןיא

 ,טריּפשרעד ךיילג רענייצ

 ףיוא) קײטּפַא ןיא טעברַאעג גָאטימכָאנ ךיא בָאה גָאט-המחלמ ןטשרע םעד

 רעשזדָאל רעד ןופ ןקיײטּפָא יד .(סַאגיטלעווזור -- טציא ,סַאג רעשילעגנַאוװע רעד

 ןבעגסיורַא רימ ןגעלפ גָאט ןדעי ,ןקירבַאפ יו ןעוועג ןענייז עסַאק-ןקנַארק

 קײטּפַא ןיא ץנעוקערפ יד ןיא גָאטימכָאנ .תואופר ענעדיישרַאפ רעטנזיוט

 ןשטנעמ עטלייצעג רָאנ תואופר ךָאנ ןעמוקעג ןענעז סע .םומינימ ַא זיב ןלַאפעג

 ודנוא ןופ רעדעי טָאה טעברַא רעד ייב .עקנַארק עקידנגיל ,ערעווש ערעייז רַאפ

 ןוא רעטעברַא-קיײטּפַא טכיש עטשרע יד .עקסַאמיזַאג יד ךיז ףיוא ןגָארטעג

 ןגײלמורַא םייב ןעוועג טקיטפעשַאב ןענייז ,טכיש עטייווצ יד ,רימ ךָאנרעד

 קיײטּפַא יד !סעבמָאב ןגעק לטימ-ץוש ַא ,דמַאז ךעלקעז טימ קיײטּפַא ןופ טנעוו יד

 ,טנװָא ןיא רעגיײזַא 10 ,לָאמרָאנ ןסָאלשעג רימ ןבָאה

 ןיא ןיירַא גנורעקלעפַאב יד זיא ,ןכָארבעגסױא ןיא המחלמ יד יװ ךיילג

 עכלעוו ,ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילדנעצ יד לעיצעּפס ,קינַאּפ רעקיטלַאװעג ַא

 טּפַאכעג טָאה ןעמ .ןעגונניוו-רעמוז יד ףיוא טַאהעג סעילימַאפ ערעייז ןבָאה

 ,ןײרַא טָאטש ןיא סעילימַאּפ יד טכַארבעגּפָארַא לענש ףיוא ןוא ןרופ ,סָאטיױא

 ןדלָאמעג יקסניּפַאװק טנעדיזערּפ-טָאטש רעד רעבָא טָאה טייצ רעבלעז רעד וצ

 ןלָאז רעדניק ןוא ןעיורפ :טרעקרַאפ ןשטנוװעג זיא'ס זַא ,גנורעקלעפַאב רעד

 ןפירגנַא-טפול יד ןענייז טָאטש ןיא לייוו ,ןרָאפסױרַא טָאטש ןופ ןטסלענשמַא יו

 ,רעכעלרעפעג ךס ַא גנורעקלעפַאב רעד ןופ טייקטכידעג רעד בילוצ ןוא ,רעטּפָא

 עווָאינשיװ ןייק ךיילג ןפיול וצ ןופ ןטלַאהעגּפָא ערעדנַא ךס ַא ןוא ךימ טָאה סָאד

 .ערוג

 ,טניוװעג בָאה ךיא ּוװ ,סַאג עקצַארטסיגַאמ ןופ סױרַא ךיא ןיב ירפ תבש

 ,ןסָאלשעג ןעוועג רעבלעוועג עלַא רעבָא ןענייז סַאג ןפיוא .ןסע םוצ סעּפע ןפיוק

 טָאה סַאג-עװָאינדולָאּפ ףיוא .רעטנעצי-טָאטש םוצ רעטנענ ןייג טזומעג בָאה ךיא

 ,26 'רנ זיוה ןיא ךיז ןטַאכוצניײירא ןזיוואב םיוק .םרַאלַא-טפול ַא טּפַאכרַאפ ךימ

 -- טניירפ עניימ וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,זיוה שידיסח סיורג ַא -ןעוועג ןיא סָאד

 -עגנָא עקַאט ךיז ךיא בָאה ,רעוט ןיא קידנפולנײרַא .יקסװָאקַארק עילימַאפ יד

 ןעמונעג ךימ ןבָאה ייז ,רעלעקצוש ןיא ןפָאלעג ןענייז עכלעוו ,ייז ףיוא ןפָארט

 טוג ןעוועג זיא רע :ןשטנעמ ךס ַא ןעוועג ןענייז רעלעק ןיא .ךיז טימ
 -טפול רעד .גנוטכיײלַאב עשירטקעלע ,ןציז םוצ קנעב טימ ,רעירפ ןופ טיירגעגוצ

 עקרַאטש ןרעה רימ ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .גנַאל רעייז ןטלַאהעגנָא טָאה ףירגנָא
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 קידנציז .ןצרַאה םייב ןסיײרּפָא סע טגעלפ סיירפיוא ןדעי ייב ,סעיצַאנָאטעד

 :לקניוו ַא ןופ יירשעג ַא גנילצולּפ רימ ןרעהרעד קערשיטיוט ןיא ױזַא

 "..טנלָאשט םעד ּפָא םענ ייג ,הרש ,הרש,

 רעד זַא ,טניימעג .טײדַאב סָאד סָאװ ןפירגַאב טינ רָאג רימ ןבָאה הליחתכל

 ןוא לָאמַאכָאנ טָאה דיי רעד ןעו ,רעבָא .ןרָאװעג עגושמ ,הלילח ,זיא דיי

 טינ ,רעטכעלעג ַא ןכָארבעגסױא זיא ,עבלעז סָאד טרזחעגרעביא לָאמַארעדיװ

 טָאה ךיי רעד .רעטיב ןוא רעטצניפ ןעוועג זיא המשנ רעד ףיוא סָאװ ,קידנקוק
 :טגָאזעג ,ןרעפטנערַאפ ךיז קידנלעוו יװ ,ןוא טּפַאכעג ,סיוא טזייוו'ס יװ ,ךיז

 רימ ןפרַאד ,ןרידרַאבמָאב זדנוא גָאט ןצנַאג ַא טעװ ,בנג רעלטיה זַא ןוא ,ונ,

 "ל עקירעגנוה ןציז
 ןעגנַאגרעד .סַאג ןפיוא סױרַא ןיב ךיא ןוא ןרָאװעג ןפורעגּפָא זיא םרַאלַא רעד

 ןּפַאכוצנײרַא ךיז ןזיוװַאב םיוק .םרַאלַא ןַא רעדיוו ןוא ,סַאג-רעװָאקירטעיּפ זיב

 םעד ןפורּפָא ןזיב טרָאד ןבילבעג ןוא יירעכלימ ַא ןיא ,12 רעמונ זיוה ןיא

 לטכַאש ַא ןוא ךעלרעקוצ-ןירדנַאל לטכַאש ַא טפיוקעג ָאד בָאה'כ .םרַאלַא

 טרָאּפָאּפַאר טניירפ עניימ וצ ןיירַא ןיב'כ .ןעוועג טינ זיא ךַאז ןייק רעמ .ןטָארּפש

 ,ףירגנָא-טפיול רעיינ ַא טּפַאכעג רעדיוו זדנוא טָאה ָאד .9 רעװָאקירטעיּפ ףיוא

 סע סָאװ ןייז לָאז -- ןפָאלעג טשינ ןיוש רימ ןענייז רעלעקצוש ןיא רעבָא

 ,רעמ טינ ךיז ןטלַאהַאב ןוא טינ רימ ןפיול רעמ ,ליוו
 עלַאמרָאנ ןיא .טעברַא ןיימ וצ קיײטּפַא ןיא קעװַא ךיא ןיב רעגיײזַא 2 תבש

 םעד .קײטּפַא ןיא ץנעווקערפ עטסערג יד ןייז גָאטימכָאנ תבש טגעלפ ןטייצ

 טַאהעג ,ךעלקריוו ,ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד רָאנ ןעמוקעג ןענייז גָאטימכָאנ

 | .בוטש ןיא עקנַארקירעװש סרעדנוזַאב

 ןענייז רימ !קַאטַאדזַאג ַא :המוהמ א ןכָארבעגסױא גנילצולּפ זיא טכַאנרַאפ

 ךיז ,תויח עדליו יװ ןוא ,קיײטּפַא ןופ ןפָאלעגסױרַא ,קידעבעליטינ טיוטיטינ

 רעייז ,רימ ןבָאה םורַא עלייוו ַא ןיא .ןינב ןופ ךעלעקניוו עלַא רעביא ןטָאשעצ

 טרעטיצרַאפ ןענייז רימ .סיירפיוא ןקיטלַאװעג ַא טרעהרעד ,זדנוא ןופ טנעָאנ

 רעד ןיא ןײרַא זיא עבמָאב ַא זַא ,טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש .ןרָאװעג

 .ןײרַא טימ עמַאס ןיא ןפָארטעג ,עינװָארטקעלע

 זַאג ןָא רעבָא ,קַאטַא-טפול ַא עקַאט ןעוועג
 רעטיצ ַא שממ ןזיא סַאג ןפיוא .ןסָאלשעג קיײטּפַא יד רימ ןבָאה טנווָא 0

 טגערפעג ןוא טלעטשעגנּפָא זדנוא ןעמ טָאה עלייו עלַא .בייל ןכרוד ךרוד

 ןבָאה רעזייה יד ןיא .סַאג ןפיוא טעּפש ױזַא ןעוט רימ סָאװ ,ןענייז רימ רעוו

 יד ייב ענרושזיד טלעטשעגסירַא ןבָאה עכלעוו ,ןטעטימָאקיזיױה ןפַאשעג ךיז

 .רעניווונייא יד ןופ טייקרעכיז רעד ףיוא ןסַאּפוצפױא ,ןרעיוט

 ןענָאיּפש ןּפַאכ ןופ זָאכיסּפ ַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה סע

28 



 טנזױט קיצכַא ייב ןעוועג ןענייז סע ּוװ ,שזדָאל יו טָאטש ַאזַא ןיא
 ,ןגָאז ןסיוועג ןקיאור ַא טימ ןעק ןעמ .ןענָאיּפש טימ טעיָארעג טָאה ,ןשטייד

 יד .עדנַאב-ןענָאיּפש עסיורג ןייא ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב עשישטייד יד זַא

 ,טקיטעטשַאב קידנעטשלופ סָאד ןבָאה ןשינעעשעג עקידרעטעּפש

 יקירבַאפ םוצ קעװַא ךיא זיב ,רעבמעטּפעס ןט2 םעד ,גָאטרַאפ קיטנוז

 ַאטינ ןַאב ןעו ,ןַאב ּוװ רעבָא ,ערוג-עװָאינשיװ ןייק ןרָאפ וצ ידכ ,לַאזקָאװ

 ,סױרַא טינרָאג טעװ ןַאב ןטימ ןרָאפ ןופ זַא ,קידנעעז ...ןדייר וצ ןעמעוו טימ

 זיא סָאד .עקווסקַאט ַא ןעגניד וצ ןסָאלשַאב ,ןשטנעמ עפורג ַא ,רימ ןבָאה

 טינ רענייק טָאה טָאטש ןופ סױרַא ,ךַאז עטכייל ןייק ןעוועג טינ ךיוא רעבָא

 ןוא יסקַאט ַא ןּפַאכ וצ ןעגנולעג זדנוא זיא תורצ טימ םיוק .ןרָאפ טלָאװעג

 ,סעילימַאפ ערעזדנוא וצ ןרָאפעגסױרַא לזמ טימ רימ ןענייז ףניפ עבלַאז

 יז טסיוו ןוא טױט יו ,ןעזרעד טשרע רימ ןבָאה טָאטש רעד ךרוד קידנרָאפ

 וװיעשזדנַא ןיא ,רעזייה יד ןיא טקעטשרַאפ ןזיא גנורעקלעפַאב עצנַאג יד ,זיא

 םגה ,טינ םיא טניל ןרָאפ רעטייוו זַא ,ןעוועג בשיימ ךיז רעפָאש רעד טָאה

 טלַאװעג טימ .רעטעמָאליק יירד ַא ךָאנ ןרָאפוצ ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע

 ןופ ןייטש ַא .רעזייה ערעזדנוא וצ ןרָאפוצוצ ןעגנוווצעג םיא רימ ןבָאה שממ
 !םייהרעד ןיא ןענייז רימ יבַא ,ּפָארַא זיא ןצרַאה

 ןוא ,םינכש יד ןוא רעדניק יד ,יורפ ןיימ סױרַא ןענייז ןגעקטנַא רימ

 רענעי ןופ םענעמוקעג ַא ףיוא יװ ,ןייוועג ַא טימ ןָאטעג ףרָאװ ַא רימ ףיוא ךיז

 ,.טלעוו

 טָאה ךעלריטַאנ ,ןטַארַאּפַארָאידַאר יד ייב ןסעזעג ןעמ זיא גָאט ןצנַאג םעד

 טינ ,תונוחצנ עקיטלַאװעג ערעייז ןגעוו ,בַאטש ןשישטייד ןופ ןטכירַאב יד ןעמ

 ןוא ןלענש ַאזַא ןלעטשרָאפ טנעקעג טינ ןפוא םושב ךיז טָאה ןעמ .טביולגעג

 !ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ ףוס ןרעטצניפ

 !ןטוג םֹוצ טרעדנעעג לענש רעבָא ךיז טָאה גנומיטש עקידהרוחש-הרמ יד

 טרעלקרעד טָאה דנַאלגנע זַא ,ןרָאװעג ןדלָאמעג ָאידַאר ןכרוד זיא גָאטימרַאפ

 -סיורַא טָאה העידי יד .ךיירקנַארפ עבלעז סָאד רעטעּפש ןוא דנַאלשטיײד גירק

 ןבָאה םידיסח יד !דיירפ רַאפ טשוקעג ךיז טָאה ןעמ .םזַאיזוטנע סיורג ןפורעג

 טעװ ךרבתי םשה, :טדערעג רעהפיוא ןָא ןוא החמש רַאפ טנעה יד ןבירטג
 ףוס ןכיג ַא ןעמעננייא טעוו קלמע ,ןפלעה

 דנַאלגנע ןוא ךיירקנַארפ ןענייז םיוק, ,טגָאזעג ערעדנַא ןבָאה ,?השקשינ,

 ןרעטצניפ ןייז ןטרַאװרעד ךיז טעוװ ץעגייש רעד ,ןייז טוג ןיוש טעװ ,ןענַאטשעגוצ
 ,"ףוס ןלענש ןוא

 ןוחטב םעד ןכיירטשוצרעטנוא קיטכיוו-שירָאטסיה ןוא טנַאסערעטניא זיא'ס

 הנכס יד זַא ,טגייצרעביא ףיט ןעװעג זיא סָאװ ,םוטנדיי ןשיסקָאדָאטרָא ןופ
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 טימרעד .ןטלַאהעג ױזַא ןבָאה םייבר עשידיסח עלַא זַא ,הרבס א .סיורג טינ זיא

 רעטרעדנוה ןענייז ,םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןעו :טקַאפ רעד ךיז טרעלקרעד

 טסיימוצ ןדיי עשידיסח יד ןענייז ,רעטרע ערעייז ןופ ןפָאלטנַא ןדיי רעטנזיוט

 .ןעגונניוו-רעמוז יד טזָאלרַאפ טשינ ךיוא ןבָאה ןוא רעטרע יד ףיוא ןבילבעג

 ןרָאפעגסױרַא רופ ַא ףיוא ,רענעמ עקינייא ,רימ ןענייז גָאטרַאפ קיטנָאמ

 -טפול ַא טטַאכרַאפ זדנוא טָאה וועזדיוו ןיא .שזדָאל ןייק ערוג-עווָאינשיװ ןופ

 טזומעג ןבָאה רימ ןוא רעטייוו ןרָאפ טלָאװעג טינ טָאה ןַאמרופ רעד .םרַאלַא

 לָאמ עכעלטע ןזדנוא ןעמ טָאה געװ ןפיױא .ןיירַא טָאטש ןיא סופוצ ןייג

 ,םײהַא ןבילקרעד ךיז םיוק -- ךעלשייק יד טרילָארטנָאק ןוא טלעטשעגּפָא

 ,עטציירעג ַא ןעוועג זיא גנומיטש יד .קיײטּפַא ןיא רעדיוו ךיא ןיב גָאטיײב

 -ַאטירָאטױא , ןעמוקנָא ןגעלפ עלייוו עלַא ,תמא .עקירעיורט טנָארפ ןופ תועידי יד

 רעשילגנע ןוא רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ תונוחצנ עקיטלַאװעג ןגעוו תועידי "עוויט

 ,םעד ןיא טביולגעג סָאװ-קיניײװ ןיוש טָאה ןעמ רעבָא ,ײמרַא

 ןיא .םייהַא ןעמוקעג ,טכַאנייב ףלע בלַאה רעגיײזַא ,ךיא ןיב טעברַא רעד ךָאנ |

 רעטילימ ןיא ןעמונעגוצ רעטכעוו םעד טָאה ןעמ זַא ,טסּוװװרעיז ךיז ךיא בָאה זיוה

 טינ זיא בוטש ןיא ןוא ץיה טַאהעג טָאה יז .קנַארק טגיל ןירעטכעוויזיוה יד ןוא

 קידנגרָאזַאב .רעסַאװ קולש ַא ןבעג ריא לָאז סָאװ ,שטנעמ רעקידעבעל ןייק ןעוועג

 יד .ךיז וצ קעװַא ךיא ןיב ,ייט רעסייה טימ ןוא תואופר עקירעהעג יד טימ יז

 ,סטוג ליפ טימ החּפשמ ןיימ טלָאצעגּפָא רעטעּפש טָאה ןירעטכעוו-זיוה

 תועידי יד .קײטּפַא ןיא קעװַא קירוצ ךיא ןיב ,ירפ קיטסניד ,ןגרָאמ ףיוא

 טבעוושעג ןיוש טָאה עּפָארטסַאטַאק יד .עקידתוריתס ןעוועג ןענייז טנָארּפ ןופ

 ,ןטפול רעד ןיא

 זדנוא וצ ןעגנַאגרעד ןענייז'ס .רעטשימעצ ַא יװ ןעגנַאגעגמורַא ןיב ךיא
 ךיז טָאה סָאד .ערוג-עוָאינשיװ טרידרַאבמָאב ןבָאה ןשטייד יד זַא ,ןעגנַאלק

 ןעניפעג ,קעווּוקלאג ףרָאד ןיא ,ערוג-עווָאינשיװ ןבענ לייוו ,לכש ןפיוא טגיילעג

 -עיַאלָאקינ ,עקילָאמַא יד ןופ ךָאנ ,סעדַאלקס-עיצינומַא עשידרערעטנוא עסיורג ךיז

 ,ןטייצ רעוו

 רעמ ץלַא ןיב ךיא רעבָא ,טסיירטעג ךימ ןבָאה רעטעברַאטימדןגעלָאק עניימ

 .ןרָאװעג רעטלפייווצרַאפ

 החפשמ רעודנוא טימ סג רעטשרע

 -עזרעד ,רעטכָאט ןיימ קיײטּפַא ןיא ןיירַא טמוק ,גָאטײב 1 רעגײזַא ,גנילצולּפ

 יד זיא ּוװ ,ןעשעג זיא סָאװ, :ןייוועג ַא טימ ןכָארבעגסיױא ךיא בָאה יז קידנע

 ןשטייד יד ןבָאה ,קיטנָאמ ,ןטכענ זַא ,טלייצרעד טָאה יז 7 קיסָאט זיא ּוװ ,עמַאמ

 ןפרָאװַאב עווָאינשיװ ייז ןבָאה ךָאנרעד ,קעוװּוקלַאג טרידרַאבמָאב קרַאטש רעייז
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 זיא'ס .ןברוח ַא טכַאמעגנָא טרָאד ןוא רעװעגיןישַאמ ןופ ןליוק לגָאה ַא טימ

 ןעגנולעג זיא יורפ רעד .ןטרָאד ןופ ףיול ןוא קינַאּפ ערעיוהעגמוא ןַא ןענַאטשטנַא

 בוטש יד ןפָארטעג רעבָא ןבָאה ייז .ןיירַא טָאטש ןיא ןעמוק ןוא לרופ ַא ןּפַאכ וצ

 ,לסילש ןכָאנ ןעמוקעג טציא עקַאט סָאד יז זיא .ןסָאלשעג

 סָאװ ןייז ןיוש לָאז .ןצרַאה ןופ ןייטש ַא ּפָארַא רימ זיא השעמ יד טרעהרעד

 !ןעמַאזוצ זיא ןעמ יבא ,ליוו סע

 ,טונימ רעטצעל רעמַאס רעד ןיא ,ןעמוקעג ןעוועג טינ ,הלילח ,יורפ יד טלָאװ

 טלָאװ רעטעּפש העש רָאּפ ַא .ןפָארטעג ןעוועג טינ לָאמנייק ןיוש ךיז רימ ןטלָאװ

 שרעדנַא רָאג ןיוש טלָאװ ןבעל ץנַאג רעזדנוא ןוא ,ןעוועג ךעלגעמ טינ ןיוש סָאד

 ,קעװַא

 עילימַאפ ןיימ ןוא רימ טימ םימשה ןמ סנ רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד
 ..! הפוקת רעכעלרעדיוש רעד טָא ןיא

 שודָאל ןופ עיצַאוקַאווע

 םיצולּפ רימ ןרעה ,גָאטימ םענעקורט ַא ןסע םייב ךיק ןיא לָאמנייא קידנציז

 ןַא רימ ,ןַאמרעגנוי רערַאד ,רעכױה ַא ןיירַא טמוק סע .ריט ןיא גנולק ַא

 ּוװ ,לדנעמ ,, :יירשעגסיוא ןַא טימ רימ ףיוא ךיז טפרַאװ ןוא ,רעטנַאקַאבמוא
 "? רעדניק יד ןענייז ּווװ ,עזיל זיא

 .ןרעפטנע וצ סָאװ טסּוװעג טינ ןוא ןייטש ןבילבעג ךיא ןיב רעטלמוטעצ ַא

 טימ סױרַא זיא ,עטרעדנווורַאפ ַא ,יורפ יד .טינ שטנעמ םעד ךָאד ןעק ךיא

 7? רעהַא טציא וטסמוק יװ ,קילעז , ;יירשעג ַא

 ןיימ ..ענווָאק ןופ קילעז ךָאד זיא סָאד -- רימ ֹוצ ךיז טדנעוו יורפ יד

 ...ענווָאק ןופ ,רעגָאװש

 ןיא טציא ,ענווָאק ןופ ןיוועל קילעז .רעטפעלּפעג ַא יװ ןבילבעג ןיב ךיא

 ...טנעמָאמ ַאזַא ןיא ,שזדָאל

 :סָאװ טָא טלייצרעד רעגָאװש רעד טָאה ,ךיז וצ סָאװטע קידנעמוק

 עטצעל יד .ןלױּפ ןופ עּפורט-רעטַאעט עשידיי א טליּפשעג טָאה ענווָאק ןיא

 ךיז טנעקעג טינ ןטסיטרַא יד ןבָאה ,קיאורמוא רעייז ןרָאװעג זיא'ס ןעוו ,געט

 זיא ןוא ןפלָאהעג םעד ןיא ייז טָאה רע .ןלױּפ ןייק קירוצ עטיל ןופ ןסײרסױרַא

 טינ ןיוש רע טָאה ןליוּפ ןייק קידנעמוק .ץענערג יד רעבירַא ןעמַאזוצ ייז טימ

 טימ (יורפ ןיימ) ןעזיל ךיז טימ קידנעמענטימ טינ ,םײהַא קירוצ ןרָאפ טלָאװעג

 ,טלַאה רע ןוא שזדָאל ןייק זדנוא וצ ןעמוקעג עקַאט זיא רע .עטיל ןייק רעדניק יד

 עשרַאװ ךרוד ןרָאטּפָא ךיילג ןומ ןעמ ,ןביילב טינ טונימ ַא ָאד רָאט ןעמ זַא

 ,עגליוו ןייק

41 



 ,יורפ רעד קידנגָאז ,סַאג ןפיוא סױרַא רימ ןענייז רעגָאװש ןטימ ןעמַאזוצ

 ,עשרַאװ ןייק ןרָאפ וצ ףיוא ָאטיוא ןַא ןעז ןעייג רימ זַא

 טָאה ,עיצַאטס-ןסובָאטױא יד ןענופעג ךיז טָאה סע ּוװ ,סַאג עװָאדָארגָא ףיוא

 ,סַאג יד ןוא ץַאלּפ םעד טציילפרַאפ ןבָאה ןשטנעמ רעטנזיוט ! ךשוח ןָאטעג ךיז

 עטמסרַאפ יוװ ןפָאלעג זיא ןעמ ,קערשטיוט טקוקעגסױרַא טָאה ןגיוא סנעמעלַא ןופ

 ןייק סָאטױא ןגעוו עטמַאַאב יד ייב קידנגערפ ,ןטייווצ םוצ לרעטצנעפ ןייא ןופ

 ןייק טנייה ןייז טינ טעו סע ןוא ָאטינ .טריריווקער ןענייז סָאטױא עלא, .עשרַאװ

 טוורּפעג טָאה ןעמ .*עטמַאַאב יד ןופ רעפטנע רעד ןעוועג זיא סָאד ,?ָאטױא

 סרוק ַא רַאפ טלָאװעג ןבָאה ייז ,סעקוווסקַאט עטַאווירּפ ןופ רעמיטנגייא טימ ןדער

 ..! סעטָאלז טנזיױט ,סעטָאלז טנזיוט יו ,רעקינייוװ-טינ ןוא רעמיטינ עשרַאװ ןייק

 ,ענעקָארשעציטיוט ,ןדיי רעצניווָארפ ןסַאמ ןפָארטעג רימ ןבָאה קירוצ געוו ןפיוא

 וצ ךיז טימ סָאװ טסּוװעג טינ ןוא ךעלקעמולט עניילק טנעה יד ןיא ןטלַאהעג

 ןוא ,סיוארָאפ לענש ןעייג תולייח עשיטסירעלטיה יד זַא ,טלייצרעד ןבָאה ייז .ןָאט

 ןעװעג זיא סַאג רעד ףיוא גנוגעװַאב יד .עטשימעצ יװ ןפױלטנַא עלַא זַא

 לָאמַאטימ ,דחּפ ןוא המיא טקוקעגסױרַא טָאה ןגיוא סנעמעלַא ןופ .עקידארומ ַא

 ...ןענעקרעד םוצ טינ ,ןרָאװעג טרעדנערַאפ רעמינּפ סנעמעלַא ןענייז

 יז ,טפעשעג ךיא ,טרָאּפַאּפָאר סקַאמ ,טניירפ עניימ וצ ןײֹרַא ןענייז רימ

 סָאװ ..!?ןעמ טוט סָאװ -- טגערפעג ןוא ןָאטעג-ףרָאװ ַא רימ ףיוא ךיז ןבָאה

 טימ ךיז טנגעזעג ןוא טפעשעג ןופ סױרַא ןיב'כ ?ןרעפטנע טנעקעג רימ ןבָאה

 ..קיבייא ףיוא טניירפ עטוג ,עטלַא ,עיירט יד

 טָאה רענייק .םייהַא קירוצ קידנעמוקנָא ,ןרָאװעג ךעלרעטצניפ ןיוש זיא'ס

 זַא ,טליפעג עלַא ןבָאה וויטקניטסניא רעבָא ,רָאפ טמוק סע סָאװ ,טסווועג טינ

 ןדערוצסױרַא טַאהעג ארומ טָאה'מ ,סשיגַארט סעּפע ,סכעלקערש סעּפע טעשעג סע |

 -רעד עפָארטסַאטַאק יד זַא ,ןעוועג זיא ליפעג סָאד רעבָא .ליומ ןופ טרָאװ ַא

 ..טָאטש רעד רעטניה ןיוש זיא רעלטיה ;ךיז טרעטנענ

 ןיא ןבילבעג עלַא רימ ןענייז ,טרָאטעג טינ ןעמ טָאה ןדניצנָא רעייפ ןייק

 | .ןָאט וצ סָאװ ךיז קידנטַארַאב ,ףיוה

 רעד ןעגנַאגעגוצ זיא זדנוא וצ .םינכש ליפ טימ ןסעזעג רימ ןענעז ןעמַאזוצ

 טנייה, זַא ,טלייצרעד ןוא טכירעגיזיירק רעשזדָאל ןופ ,יקסנישטּפמעק רעטכיר

 -ייהעג ַא ןגעוו לקיטרַא ןַא טכעלטנפערַאפ ןיוועל קחצי ר"ד ברה טָאה המחלמ רעד ךָאנ *
 םישדח ךס ַא ,עדָאװעיָאװ רעשזדָאל םייב ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ץנערעפנָאק רעמ
 סָאד ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא סע רעכלעוו ףיא ,המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ
 ןעװעג זיא ןיוועל ר"ד .עיצַאוקַאװע ןַא ןופ לַאפ ןפיוא שזדָאל ןטיירגוצ ןופ םעלבָארּפ
 יד זַא ,סיוא טזייו .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ רעקיצנייא רעד
 ..עקידנצנעלג ַא ןעוועג זיא גנוטיירגוצ

42 



 ןקיטשסיוא ייז ןלעװ רימ ,שזַאנָאיּפש רַאפ ןשטייד 5 טיוט םוצ טּפשמרַאפ ןעמ טָאה

 .?"רעטערַאפ ייז ןענייז עלַא, ,טכָאקעג רעטכיר רעד ךיז טָאה ,"טניה יד יו

 ןייק וצ קידנעייגרעד טינ טייצ עשּפיה ַא טײרדעגמורַא ךיז רימ ןבָאה ףיוה ןפיוא

 זיא ןגרָאמירפ רעד, זַא ,סולשַאב א וצ ןעמוקעג רימ ןענייז ףוס םוצ ...קלָאט

 - ..ןֿפָאלש רעזייה יד ןיא ןעגנַאגעצ ךיז ןענייז רימ ןוא ?טנוװָא ןרַאפ רעגולק

 טָאה ריט ןיא ןּפַאלק קרַאטש ַא ,ןפָאלשעג ןענייז רימ גנַאל יו טינ סייוו ךיא

 טינ ,טיוט טינ "?!טּפָאלש ריא ,רעטסיגַאמ ,רעטסיגַאמ, :טקעוװעגפיוא זדנוא

 ,ריט רעד וצ ןפָאלעגוצ רימ ןענייז -- קידעבעל

 עלַא ,טריאוקַאװע טרעװ טָאטש יד, ןכש ַא טגָאזעג טָאה ,"ףיוא טייטש;

 ".,ןטוג ַא ..טנוזעג טייז ...ךיוא ףיול ךיא ...ןפיול

 טביוה ןעמ סָאװ קידנסיוו טינ ,ןייטש ןבילבעג רימ ןענייז עטשימעצ יו

 .ףןָאט וצ ןָא

 רעטצניפ רעד ןיא ךיז לענש .טנעקעג טינ רעבָא ןעמ טָאה ןרעלק גנַאל

 ,סַאג ןפיוא סױרַא ןוא ןָאטעגנָא

 ,ךיז טיצ סַאג יד גנַאל יו :דליב ךעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעזרעד ןבָאה רימ

 ..טנעה יד ןיא ךעלקעּפ טימ ןעיורפ ,רענעמ ..ןשטנעמ ןופ ץרַאװש יז זיא ױזַא

 רענייק -- ןטירד ַא ,ןטייוצ ַא ,םענייא טלַאהרַאפ ךיא ?:ןיהּוװ ...ןעייג עלַא

 .ןעייג עלַא ,טינרָאג טסייוו רענייק ,טינ טרעפטנע

 הנוי וצ ,טניירפ עטנעָאנ-רָאג ןוא םינכש ערעזדנוא וצ ףױרַא רימ ןפיול לענש

 :טגָאז רעּפש .גנוטַארַאב-עילימֲאפ עצרוק ַא ּפֶא ןטלַאה רימ ןוא *רעּפש

 ןלָאז ,רענעמ עקיעפירעטילימ עלַא זַא ,ָאידַאר ןכרוד ןבעגעגנָא טָאה ןעמ,

 עיינ ןרימרָאפ טעװ ןעמ ּוװ ,עשרַאוװ ןייק ןייג ןוא טָאטש יד ןזָאלרַאפ ףכית

 טפיול ןוא ,דייר עלַא יד וצ יורטוצ ןייק טינ טָאה ןיײלַא רע .ןעגנולײטּפָא-רעטילימ

 ןיילק ַא טימ ןָאט טינ ךיוא סָאד ןָאק רע ןוא ןפיול וצ ןיהּוװװ ָאטינ זיא'ס ,טיג

 ,טינ רע ליוו ,דניק ןטימ ןיײלַא (יורפ ןייז) עניװלַאמ רעדיוו ןזָאלרעביא .דניק

 טינ עדנוקעס ַא ָאד ןעק ךיא .יג ךיא זַא ,טרעלקעג בָאה ,ןגעקַאד ךיא

 ןכעלטּפַאשלעזעג ןשידיי ןטנַאקַאב סלַא ,ךיילג ךימ ןלעוו ןשטייד יד .ןביילב

 טינ ךעלגײשרַאװ יז ןלעוו ןגעקַאד רעדניק יד טימ יורפ יד .ןרטּפ -- רעוט

 .ןעּפעשט

 ןיימ ןיא עטסשיגַארט יד ןופ ענייא ןעװעג ןענייז ןדנוקעס עקיזָאד יד

 טסּוװעג טינ טָאה ןעמ ,עטרעווילגרַאפ יװ ןענַאטשעג ןענייז ןעיורפ יד .ןבעל

  .ןעלדנַאה טנעמָאמ םעד ןיא ףרַאד ןעמ ױזַאיװ

 רעשידיי רעד ןיא רעטמַאַאב רעכיוה .רעצעזרעביא ,רעלעטשטפירש -- רעּפש הנוי :

 ,הליהק
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 ..קיבייא ףיוא ..,טנגעזענּפָא ןוא טשוקעצ עלַא ךיז ןבָאה רימ

 יױרפ יד ךימ טָאה געוו ןפיוא .םייהַא קירוצ ףױרַא רימ ןענייז לענש

 ןסָאלשטנַא טינ ןעװעג זיא יז ..ןטלַאהרַאפ טינ -- ןטלַאהרַאפ ָאי טווורפעג

 םוצ ןעלטימ םוש ןָא ,טייצ רערעטצניפ ַאזַא ןיא ,רעדניק יד טימ ןיילַא ןביילב

 ןבעגעגּפָא רעבָא ךיז טָאה יז .טלָאװעג טינ ךעלריטַאנ ריא ךיז טָאה ,ןבעל

 ןוא ןשטייד יד ןופ ןטערטניײרַא םייב רָאפ טייטש רימ סָאװ ,םעד ןופ ןובשח ַא

 ןטלַאהרַאפ וצ שיגרענע ךימ טומ םעד טַאהעג טינ

 לייורעד .קישטנַאדָאמעשטיטנַאה םעניילק א רימ רַאפ טקַאפרַאפ יורפ יד

 ןענייז ,רָאפ טמוק סע סָאװ ,קידנרעהרעד .רעדניק יד טפַאכעגפיוא ךיז ןבָאה

 ..ןייוועג ןקידנסײרצרַאה ןיא ןכָארבעגסױא יז

 .."זדנוא וטסזָאל ןעמעוו ףיוא ,וישוטַאט ,ישוטַאט,

 ךיא לָאז רשפא :ןקַאה ןעמונעג טָאה ןפיילש יד ןיא ;ךשוח רעטצניפ

 ?ןפיולטנַא טינ רשפא ,ןביילב

 ,טינ טנייו, :ןָאטעג גָאז ַא ןוא טשרעהַאב לענש רעבָא ךיז בָאה ךיא

 לעװ טרָאד ,עשרַאװ ןייק רָאנ ייג ךיא ,עקנירעייט ,טינ טנייו ,ךעלרעדניק

 טָאה ָאד ."ןרעקקירוצ ךיז ךיא לעװ ןַאד ןוא טייצ עצרוק ַא ןטלַאהרַאפ ךיז ךיא

 ,רעגריב רעשיווטיל סלַא ,רע זַא ,קידנרעלקרעד ,רעגָאװש רעד טשימעגניײרַא ךיז

 יד .שזדָאל ןיא טביילב רע ןוא ןשטייד יד ייב ןביילב וצ אוומ ןייק טינ טָאה

 ,טרידיצעד ןבָאה רעטרעוו רָאּפ עקיזָאד

 טימ יורפ יד ךָאד טביילב ,יװַא בוא .רעטסעפ ןרָאװעג ךיז ייב ןיב ךיא

 ,.טנלע טינ ,ןילַא טינ רעדניק יד

 םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,ןגעמרַאפ-ןמוזמ ןיימ טלייטעצ ךיא בָאה לענש

 38 ןוא ירפ ןיימ ןבעגעג ךיא בָאה סעטָאלז 40 ,סעטָאלז 78 ןופ טנעמָאמ

 .ךיז טימ ןעמונעגטימ ךיא בָאה

 טימ גוצנא ןקידרעמוז ַא ןיא .טכַאנייב ייווצ בלַאה ןעוועג זיא רעגייז רעד

 ןבױהעגנָא ךיא בָאה ,טנַאה ןיא לצנער ןיילק ַא טימ ןוא ָאטלַאּפ ןקידרעמוז ַא

 -ןשטנעמ ןקידמערוטש ,ןסיורג םעד ךָאנ טייהרעדנילב קידנעייג ,שרַאמ ןיימ

 רעוו ..רעדניק ןוא יורפ ןיימ ןעז קירוצ לע ךיא ןעוו ,טסייוו טָאג .םָארטש
 | ..רימ ןָא ןבעג הצע ןַא ךיז ןלעװ ייז ױזַאיװ ,טסייוו

 רע טָאה רעמ .שזדָאל ןיא העש ייווצ ךָאנ ןבילבעג זיא רעגָאװש רעד

 ,קעװַא ןענייז רענעמ טָאטש עצנַאג יד זַא ,קידנעעז .ןביילב טנעקעג טינ ךיוא

 .ןפָאלטנַא ךיוא זיא ןוא ןטלַאהעגסױא טינ רע טָאה

 טלייצרעד רימ רע טָאה ,ןפָארטעג ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,םורַא טייצ ַא ןיא

 .רעניימ יװ לטיּפַאק רעדנַא ץנַאג ַא ןעװעג זיא סָאד .ןעגנובעלרעביא ענייז

 ירַאבמָאב עלַא טכַאמעגכרוד טרָאד .עשרַאװ ןיא ןיירַא רע זיא ןייג געט 2 ךָאנ
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 טימ ,ךיז רע טָאה ;עשרַאװ ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ןוא ,ןעגנוריד

 רעטנזיוט טימ טרָאד ןופ ,קָאטסילַאיב ןייק ןסירעגכרוד ,רַאפעגסנבעל סיורג

 .ענליוו ןייק זיב ,תונכס

 קירעביא ןַא טסָאקעג םיא טָאה ,העש ייווצ ךָאנ שזדָאל ןיא ןביילב סָאד

 ,ןעגנובעלרעביא עכעלרעפעגסנבעל שדוח

 ,ךָאװטימ ףיוא קיטסניד ןופ טכַאנ רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ץלַא סָאד

 ,1929 רעבמעטּפעס ןט6 םעד

 גָאט ןצנַאג םעד .טכַאמ םוש ןייק ןעוועג טינ שזדָאל ןיא זיא ךָאװטימ

 טכַאנרַאפ 5 רעגײזַא טשרע .טיקליטש עטױט ַא טשרעהעג טָאטש ןיא טָאה
 טָאה סָאד .עירעליטרַא רערעװש טימ טָאטש יד ןסָאשַאב ןשטייד יד ןבָאה

 | .גָאטרַאפ 2 זיב טרעיודעג

 .טָאטש ןיא ןיירַא ןשטייד יד ןענייז ,ירפ קיטיירפ טשרע

 יד ךצמ ןעיירשעגסיואילּבּוי ןוא ןעמולב טימ ןרָאװעג טנגעגַאב ןענייז ייז

 ...ןשטייד עקיטרָא

 ,1928 ,שזדָאל ןיא "םחליןתונ, ךרוד טנדרָאעגנייא ,רעדניק רַאפ עינָאלָאק-רעמוז

 .רבחמ ןופ ןוז רעד -- (סקניל) עלעגניי עקידנציז סָאד
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 ךעלטעקַאּפ-תונתמ ןגיל שיט ןפיוא .1937 ,שזדָאל ןיא "םחל-ןתונ , םייב טנוװַא-הכונח
 .רעדניק יד רַאפ

 ןטימ יקסשירעבלַאב יורפ  ,קינװָאכָארּפ  רתסא -- ןירַאטערקעס ; סקניל ,רעטירד רעד ןופ
 ןָאק סקַאמ -- רעציזרָאפ-עציװ ,ןיכורָאב -- ?דנַאלגעשּפ שַאנ, ןופ טסילַאנרושז .ָאעט ,ןוז
 ילַאב .גַאמ -- רעציזרָאּפ רעד ,הרונמ רעד ןופ סטכער ,ןוז ןטימ (רוטקַאפונַאמ רעװעזדיוו)

 רעד ;דרָאב רעד טימ) שטיװָאּפעזּוי דוד -- דילגטימ-.וורַאּפ ,םיא ןבענ .יקסשירעב
 ,ןַאמדלָאג ..מ -- ריט רעד ןיא .קענַאשזַאבָא -- רעבַײרש

 ,ַאקצעיװָאזַאמיַאװַאר ,וװָאשזעי ,ןישזעשזב -
 - וו .א .א עשרַאװ

 ןעמ זיא גָאטרַאפ זיב .רעטייוו ןוא רעטייוו ןעגנַאגעג לייוורעד ןענעז רימ |

 .טניפעג ןעמ ּוװ וליפא קידנסיװ טינ ,עסַאמ רעצנַאג רעד טימ ,ױזַא םתס ןעגנַאגעג

 ךיז ןעניפעג רימ זַא ,טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה ,ןרָאװעג גָאט זיא'ס ןעוו .ךיז

 .ײסָאש רענישזעשזב ןפיוא
 ןפױא סָאװו ,ןעזרעד טשרע רימ ןבָאה ,ןרָאװעג קיטכיל טוג זיא'ס ןעוו

 ןָא ןשטנעמ ךיז ןעיצ גנַאל ױזַא ,ײסָאש זיא'ס גנַאל יװ .ךיז טֹוט ײסָאש

 ,רענעמ .טָאטש ןופ סױרַא ןענייז ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילדנעצ ..רועיש ַא

 -טסַאל ,סָאטױא .טנעה יד ןיא ךעלקעּפ ןוא קעּפ טימ עלַא ,ןליפַא רעדניק ,ןעיורפ
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 ,ללכה .ךעלעגעוויטנַאה ןפיט ענעדיײשרַאּפ ןוא רענעגעוו ,ךעלרופ ,ןרופ ,סָאטױא
 טייוו יו ...ײסָאש ןפיוא ןענופעג ךיז ןבָאה ,םינימה לכמ ןעלטימ-עיצַאקינומָאק
 -ןשטנעמ ןופ ץרַאװש ןעוועג ײסָאש רעד זיא ,ןכיירג טנעקעג טָאה גיוא סָאד
 -- ןעזסיוא רעייז .רועיש ַא ןָא רעטילימ ןרָאפעג ןוא ןעגנַאגעג זיא ייברעד ...ןסַאמ
 -- טרעגנוהעגסיוא ,טעשטומעגסיוא ,טרעטצניפרַאפ ,טצרַאװשרַאפ ...ייוו-ןוא-ךָא זַא
 .ןברוח ןתמא םעד טנעקרעד ןעמ טָאה רעטילימ ןפיוא ...סעקשעוװעלָאה עטנערברַאפ

 "םחליןתונ, רעד ןופ רעטייל םעד ןעזרעד ךיא בָאה טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא
 ףיוא ןטלַאהעג ךיז טָאה רע סָאװ םיוק ,ןַאמיינ שובייל רבח ןקיצרַאה םעד ,ךיק
 ןעזעגסיוא רע טָאה העש רָאּפ עטשרע יד ןיא ןיוש ,ןכָארבעצ ןוא קנַארק .סיפ יד
 ךיז טרעקעגמוא ןגרָאמ ףױא ןוא קעװַא טינ טייו עקַאט זיא רע .תמ ַא יװ
 | .שזדָאל ןייק

 סָאװ .טכַאל ןעמ ןוא טיירש'מ .ךעליירפ ןרָאװעג יײסָאש ןפיוא זיא גנילצולּפ
 ןופ רעוט רעטנַאקַאב רעד ,ןרעטש זַא ,סױרַא ךיז טזײװ ?ןעשעג זיא
 יד טרָאּפ םיא רעטניה ןוא עקטערַאק-סגנוטער רעד ןיא טרָאפ ?םילוחה-תניל,
 ..ןשטנעמ טימ טקַאּפעגנָא עדייב ...הלגע םלוע-תיב

 ןרָאװעג ײסָאש רעד זיא טנעמָאמ ןיא .םרַאלַא רעטשרע רעד סיוא טכערב טָא
 ןבָאה סע .,ײסָאש םייב רעבירג יד ןיא ןגיוצעגסיוא לענש ךיז טָאה ןעמ ,קידייל
 -ןענישַאמ ןופ יירעסיש עטכידעג ַא ןוא ןסיירפיוא עקרַאטש טרעהרעד ךיז
 ,רעוועג

 רעהרעד גנילצולּפ .דלעפ ןטימ ןיא רעלעק ןפיט ַא וצ ןפָאלעגוצ ןיב ךיא

 ךיז בָאה'כ ,ןרָאװעג טלּפַאצרַאפ ןיכ ךיא :"רעטַאפ ,רעטַאּפ, :יירשעג ַא ךיא
 ןוא ריט רעד וצ וצ ךיא ןיב לַאטנעמָאמ .ןשטייד ןופ רעלעקיץוש ַא ןיא ןענופעג
 ןלַאפוצנײרַא יו ,טלעפעג טינ רימ טָאה רעמ :;רעקידעבעל ַא סױרַא םיוק
 .ןזײרּפש ןעמונעג רעדיוװ ןעמ טָאה םרַאלַא-טפול ןכָאנ .טנעה יד ןיא ןשטייד וצ
 ןטלַאהסיוא רימ ןלעװ גנַאל יו .טייקיזָאלפליה רעזדנוא טליפרעד ךיילג ןבָאה רימ
 ,םיתיחשמ יד ,יײז ןעוו ןפיול רעזדנוא טָאה טרעוו ַא רַאפ סָאװ ןוא ?סופוצ
 טרַאשעגוצ ךיז בָאה ךיא .לטימ-עיצָאמָאקָאל ַא ןבָאה זומ ןעמ .לענש ױזַא ןגָאי
 רימ טָאה ,שטנעמ רעגנוי רעליווװ ַא ,קישטַאדלָאס רעד .לרופ שירעטילימ ַא וצ
 םוצ ןענייז רעבָא טונימ רעבלעז רעד ןיא .לרופ ןפיוא ןצעז וצ ךיז טביולרעד
 .ןצעזפיוא טלָאװעג ךיז ןבָאה עלַא .שטנעמ טימ םי ַא ןעגנורּפשעגוצ לרופ
 דרעפ סָאד, :ןסיש טימ טָארדעג ןוא סקיב יד ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה טַאדלָאס רעד
 רעיינ ַא ."קעװַא ,קעװַא, .ןעירשעג רע טָאה -- "קירעגנוה ןוא טרעטַאמרַאפ זיא
 .ןפָאלעצ ךיז ןעמ זיא רעדיוו .ףירגנָא-טפול

 בָאה ױזַא טָא .ןענופעג טינ קישטַאדלָאס ןיימ ןיוש ךיא בָאה ,קידנעמוקקירוצ
 ןדעי ייב רעבָא ,ָאטיױא ןַא ךיוא וליּפַא ןוא ךעלרופ טּפַאכעג לָאמ עכעלטע ךיא
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 לטימ-עיצַאקינומָאק ןייק רעמ ןסָאלשַאב בָאה ךיא .ןריולרַאפ סע ףירגנָא-טפול
 ןעמוקַאב טינ יוװ ייס ךַאז ןייק ךיא בָאה ןישזעשזב זיב רעבָא ,ןזָאלרַאפ וצ טינ
 ענעגייא עניימ ףיוא טָאטש ןיא ןעמוקעגנָא ךיא ןיב רעטרעטַאמרַאפ טוג ַא ןוא
 | ,סיפ

 יז ,קערש-טיוט טימ ןעמונעגפיוא זדנוא טָאה גנורעקלעפַאב עקיטרָא יד
 ןייק ןבָאה ייז ..טלעוו רעד ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ,טסּוװעג טינ ללכב ןבָאה

 ,ןשינעעשעג יד ןגעוו טַאהעג טינ גנונַא

 טגעלפ יירעדיינש ייב ּוו ,רעדיײנש:טיײדנַאט יד ןופ לטעטש סָאד ,ןישזעשזב

 ןעמ טגעלפ עלעגיוו סָאד לייוו ,ךעלבעטשכוב ,גיוו ןיא דניק ַא וליפַא ןטעברַא

 -כיילג ךיז טָאה ,עלפוע סָאד טגיוועג טָאה'מ ןעוו ןוא םעדָאפ טימ ןעײרדמורַא

 עצנַאג יד ןטעברַא טגעלפ יירעדיינש ייב .םעדָאפילוּפש רעד טיירדעג קיטייצ

 רערעווש רעד ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג ױזַא זיא ןעמ .תעליתעמ ןיא העש 18 החּפשמ

 ,ןײרַא ליומ ןיא טיורב קיטש ַא טָאטשנָא זַא ,ןפָארטעג טָאה לָאמטפָא זַא ,טעברַא

 טימ ,ףייז ..קיטש ַא ןגײײלניירַא שינעלייא סיורג ןיא רעדיינש רעד טגעלפ

 סָאד טָא ..ןטייוצ ןטימ ךוט קיטש ןייא ןבעלקנעמַאזוצ טגעלפ'מ רעכלעוו

 טָאה סעקינשַאּפערָאה עשידיי עמערָא טנזיוט עכעלטע ענייז טימ לטעטש עניילק

 ?ו!רָאפ ךעלטנגייא טמוק סָאװ -- טגערפעג זדנוא ייב טציא

 ןוא ןטלַאהרַאפ טינ ָאד ךיז רָאט ןעמ זַא ,טליפרעד ךיא בָאה וויטקניטסניא

 רעייז םורַא העש רָאּפ ַא ןיא עקַאט זיא לטעטש סָאד .רעטייוו קעװַא ךיילג ןיב

 .ןרָאװעג טרידרַאבמָאב קרַאטש

 ןפיוא .קצעיװָאזַאמ-עװַאר ףיוא רעטייוו ןוא ווָאשזעי ףיוא קעװַא ןיב ךיא

 ןיוש זיא עילַאװכ-טּפױה יד ,ןשטנעמ רעקינייװ ךס ַא ןעוועג ןיוש ןענייז יײסָאש

 .עשרַאו ןייק ןטסלענשמַא יו ,רעטייוו ןייג וצ ןסָאלשַאב בָאה ךיא .ןלַאפעגּפָא

 ךיז ךיא בָאה סָאריּפַאּפ ַא רַאפ .ןיזנעב טימ ָאטיוא ןַא טנגעגַאב בָאה ךיא

 רעסעפ ייוצ ןשיװצ ךיא ןיב ןגעלעג ,ןרָאפעג ןוא ָאטױא ןיא טצעזעגניירַא

 ,קַאטַא-טפול רעיינ ַא ןעמוקעג זיא'ס ןעוו .טרָא ןופ טרירעג טינ ךיז ןוא ןיזנעב

 עלַא טימ רעּפָאש רעד זַא ,רעבָא קידנעעזרעד ,ָאטױא ןיא ןבילבעג ךיא ןיב

 ..ןטלַאהַאב ךיז ןוא ןטלַאהעגסױא טינ ךיא בָאה ,ןפָאלעצ ךיז ןענייז ןטַאדלָאס

 יד ןופ טרעטיצ טפול יד ,טצילב ןוא טרענוד זדנוא םורַא .ָאטױא ןרעטנוא

 טָאה םרַאלַא רעד ןעוו ..סעבמַאב ןוא ןיזנעב ןשיווצ גיל ךיא ןוא ,ןסיירפיוא

 -- ַאדייה ןוא ָאטיױא ןפיוא ןעגנורּפשעגפױרַא קירוצ לענש ךיא ןיב ,טקידנעעג ךיז

 ...רעטייוו

 ןייק ןבילקרעד ךיז ,גָאטיײב ייוצ רעגײזַא ,ךיא בָאה ןפיױא ַאזַא ףיוא

 ,עשרַאװ
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 טָאטש ןוֿפ טפיול ןעמ ,עשרַאוװ

 ,ןפירגנָא-טפול ןצכַא ךרוד ,ךיז בָאה ךיא זיב ,טרעיודעג טָאה העש ייווצ
 ,4 קָאקסעשּפ ףיוא ,גנוניוװ סיקצולירּפ חנ וצ ןסירעגכרוד

 ןקידנסײרצרַאה ַא טימ רימ ףיוא ןלַאפעגפױרַא זיא יקצולירּפ ַאלוַאּפ יורפ
 טימ לַאזנעזָאר ,לדיימ גנוי ַא ,לקינייא ריא ןעוועג ךיוא זיא בוטש ןיא .ןייוועג
 ןייק רימ וצ טריסערדַא ווירב ןטכַאמרַאפ ַא רימ טגנַאלרעד אלוַאּפ ,ןתח ריא
 עשידיי עּפורג ַא טימ ,יקסשירעבלַאב רערעייט , :ןעייל ןוא םיא ןפע ךיא .שזדָאל
 : עילימַאפ ןיימ רעביא זָאל ךיא .ןילבול ןייק סױרַא דלַאב ךיא רָאפ רעביירש
 סָאװ טוט ,ךייא טעב ךיא .טָארַאב סטָאג ףיוא ,ןתח ןטימ לקינייא ןיימ ,ןַאלּוַאּפ
 ףיױא ,רעקיצנייא רעד טייז ריא .ןבעל םייב ןטלַאהוצפיוא ייז ידכ ,טנעק ריא
 ,"חנ .ןזָאלרַאפ ךיז ןעק ךיא ןעמעוו

 עשרַאוו ןיא גנוטער ןכוז ףיול ךיא .רעטפעלּפעג ַא ןציז ןבילבעג ןיב ךיא
 ..הנותח ַאזַא רידַאנ ָאד ןוא ,ןחנ ייב

 זיא חנ ןעוו ,עלעקסשירעבלַאב, :ןושלה הזב רימ וצ ךיז טדנעוו ַאלוַאּפ
 ןטערטרַאפ ריא טזומ טציא .הּפוח ַא ןלעטש וצ ןזיװַאב טינ רימ ןבָאה ,ןעוועג
 זַא ,רענזיוּפ ברה םוצ ווירב ַא בָאה ךיא ...לרעגניפ ַא ןעמ טמענ ּוװ רעבָא .ןחנ
 ,ךיא רעפטנע ,ָאי -- ??לרעגניפ ַא טָאה ריא .ןישודיק רדסמ רעד ןייז לָאז רע
 .."בר םוצ רימ ןעייג ןַאד, ,ענילוַאּפ טגָאז ,"טוג זיא ונ, ...לרעגניפ ןיימ בָאה ךיא

 ןייק טינ ,עקשזָארד ןייק טינ ןעניפעג טנעקעג טינ רימ ןבָאה געוו ןפיוא
 טקַאּפעג זדנוא טָאה ָאד .לַאזקָאװ-טפיוה ןזיב ןעגנַאגרעד ןענייז רימ ,ָאטיוא
 ךיילג ךיא בָאה ,עשרַאװ ןיא ךיז טוט סע סָאװ קידנעעז .םרַאלַא-טפול רעיינ ַא
 ןָאט וצ רימ טַאר יז ןוא ַאלוַאּפ סָאד גָאז ךיא .ןביילב ֹוצ טינ ָאד ןסָאלשַאב
 ןענייז ייז ..טנגעזעג ןוא טשוקעצ קיצרַאה ךיז ןבָאה רימ .,,.ייטשרַאפ ךיא יו
 טימ טגײלַאב זיא לַאזקָאװ רעצנַאג רעד .ףױהנַאב םוצ ךיא ןוא בר םוצ קעוװַא
 םחרמ ךיז לָאז טָאג ןייא זַא ,רעדליּפעג ַא ,שער ַא ,למוט ַא .ןשטנעמ רעטנזיוט
 ןייק לייוו ,ַאלוַאּפ ןזָאלרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,ןָאטעג גנַאב ןיוש רימ טָאה'ס ...ןייז
 ..ןעזעג טינ ןיוש ךיא בָאה ןַאב ןופ ףליה

 גנוגעװַאב יד .22 עקפילָאװָאנ ףיוא ,ןענַאהַאק רַאזַאל וצ קעװַא ןיב ךיא

 ,עקשזָארד ןייק .טלופרעביא ןעײװמַארט יד .עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןסַאג יד ףיוא
 טימ טקַאּפעג לופ ןטפעשעג יד ,טלעג ןייק רַאפ ןעמוקַאב וצ טינ ָאטיױא רעדָא
 ןעמוקעג רימ זיא קידנליו טינ .רעבלעוועגיזייּפש יד ךעלכעזטפיוה ,רעפיוק
 רָאפנעמַאזוצ ןפיוא .עשרַאװ ןיא ןכוזַאב עטצעל עניימ ןופ ענייא ןעניז ןפיוא

 ןסעזעגּפָא רימ ןענייז דנַאל ןצנַאג ןופ עטלעטשעגנָא-ןטװעצַאמרַאפ יד ןופ

 ףַארגַארַאּפ-רעירַא םעד ןריפנייא ןגעוו עיסוקסיד רעד ףיוא טכַאנ ַא טימ גָאט ַא
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 יד בוא זַא ,ןרָאװעג רָאלק טציא רימ רַאפ זיא'ס ..ןייארַאפ ןיא זדנוא ייב

 ,םינינע עקיטכיוו עכלעזַא ףיוא ןרָאװעג טדנעװרַאפ ןענייז קלָאפ ןופ תוחוכ

 דנַאל סָאד ןטיהרַאפ וצ ףיוא ,ּפָאק ןייק ,טייצ ןייק טקעלקעג טינ אלימב ןיוש טָאה

 ןשטייד יד ןופ עצעה ןוא עדנַאגַאּפָארּפ עשיטַאמעטסיס יד ...אנוש ןתמא ןופ

 ..ףוס ןשיגַאוט םוצ טריפרעד ןוא קלָאפ ןופ ּפעק יד טעדַאשטרַאפ ןבָאה

 ייז .ןָאזרעּפ רָאּפ ַא ךָאנ ןוא ןהנשוש ,ןרַאזַאל ןפָארטעג ךיא כָאה בוטש ןיא

 בָאה ךיא .עשרַאװ ןזָאלרַאפ וצ ןעמַאזוצ ידכ ,רעדניק יד ףיוא טרַאװעג ןבָאה

 ךיז ךיא בָאה רעדניק יד ףיוא ךיז קידנטרַאװרעד טינ .ייז טימ ןייג ןסָאלשַאב

 ,ןפָאלש טגיילעג ןוא ןָאטעגסוא

 ןטנַאקַאב םעד עזרעד ןוא ןגיוא יד ןפע ךיא .סעומש ַא ךימ טָאה טקעוועגפיוא

 :טגָאז עּפמַאל יו רעה ךיא .ןרַאזַאל ןוא ןהנשוש ,ןעּפמַאל סירָאמ טסיטרַא

 "? ןיהַא ןרָאפ וצ ןַאלּפ ַא זיא רשפא ,ענליוו ןייק גוצ ַא ןייגּפָא ףרַאד דלַאב,

 ןָאטנָא ןָא ךיז ביוה ,טעב ןופ ּפָארַא ךיילג ךיא גנירּפש ,"ענליוו, טרעהרעד

 :גָאז ןוא

 .ןעמַאזוצ ןרָאפ רימ ,ךיוא רָאפ ךיא ,ָאי

 -עזייר ַא ?ענליוו ןייק טרָאפ ריא טסייה סָאװ -- עּפמַאל טגָאז -- רָאנ טרַאװ

 ?ריא טָאה ןָארעּפ ןפיוא ןיײגוצסױרַא קסוּפָארּפ ַא ?ריא טָאה שינעביולרעד

 ..!ענליוו ןייק טימ ןיוש טרָאפ רע ,רָאנ טעז ?ריא טָאה טעליבדןַאב ַא ןוא ,ונ

 טכַאנרַאפ ןיב ךיא ,טעליב רימ ןעוו ,קסוּפָארּפ רימ סָאװ -- ךיא גָאז -- ע --

 ..טשרעה טרָאד סָאװ גנונעדרָא יד ןעזעג ךיא בָאה ,לַאזקָאװ ןפיוא ןעוועג

 ,ןייז טוג טעװ סע ,ןַאב םוצ ןייג רימָאל ,עּפמַאל ,טמוק .סָאַאכ ןוא ןַאגַאלַאב רעטיול

 ...תוירחא ןיימ ףיוא
 טציא ןטיה ייז ,טייל-רעטילימ רעבָא ןעייטש סע -- עּפמַאל טגָאז -- ָאי --

 .ןענָארעּפ יד

 ַאזַא רָאט ןעמ ,ָאטינ זיא הרירב ערעדנַא ןייק -- ךיא גָאז -- ןלַאפרַאפ --

 זיא ,ךָאד ריא טעז ,ןביילב ָאד ..ןעייג רימ ,טמוק ,ןזָאלכרוד טינ טייהנגעלעג

 ,םייהרעדניא יוװ ךיא ןיב ,בגא ,ענליוו ןיא .טינ תילכת ןייק

 ןופ ןעּפמַאל טריפעגסױרַא חוכ טימ טעמכ ךיא בָאה רענעוטעגנָא ןַא ןיוש

 | .ןהנשוש ןוא ןרַאזַאל טימ ךיז קידנענעגעזעג ,בוטש

 עגַאל ַארַאפ סָאװ ןיא ,טליפרעד טשרע רימ ןבָאה סַאג ןפיוא קידנעײגסױרַא

 .סַאג רעד ףיא שטנעמ רעקידעבעל ןייק ,ךשוח ,רעטצניפ .ךיז ןעניפעג רימ

 ךיז ןטלַאה רימ ,טלעטשרַאפ ,טלקנוטרַאפ זיא ץלַא .ןייש עקיטכיל לקערב ןייק

 ...ןעייג רימ ןוא ,ךיז ןרילרַאפ וצ טינ ,טנעה יד ייב טסעפ
 ןסייה ןוא יז ןטלַאהרַאפ רימ ,ןרָאפ עקשזָארד ַא רימ ןרעהרעד גנילצולּפ

 רימ ןטלָאװ סופוצ לייו .םימשה ןמ קילג ַא ,שממ .לַאזקָאװ םוצ ןריפ ךיז
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 ןטוג ַא סלַא ,טשטייטעגסיוא ךיילג סָאד בָאה ךיא .ןעגנַאגרעד טינ ףױהנַאב םוצ
 ...ןמיס

 טגיילרַאפ זיא ףױהנַאב רעצנַאג רעד .םירצמ-ךשוח ,לַאזקָאװ ןפיוא ןעמוקעג

 םוצ טסייה סָאד ..ןָארעּפ םוצ םיוק ךיז ןּפעלשרעד רימ ..ןשטנעמ טימ
 ...טייהרעליטש רימ וצ טגָאז עּפמַאל .גנַאגסױרַא

 ..? רעניימ םכח ,ןָאט רעטציא ריא טעװ סָאװ ונ --

 טעוו סע ,תוירחא ןיימ ףיוא ..רימ טימ טמוק ןוא טגייווש ןֹוא טקוק --

 ,.ןייז טוג דלַאב ןיוש

 רענעי ןופ ןעוועג ןיוש רימ ןענייז ,טונימ עבלַאה ןייק טרעיודעג טינ טָאה סע
 | :ךימ טגערפ עּפמַאל ...גנַאגכרוד טייז

 !טכַאמעג ָאד ריא טָאה ףושיכ ַא רַאפ סָאװ --

 ןיא ןעמעוו ןבעגעג טושּפ בָאה ךיא -- ךיא גָאז -- ףושיכ םוש ןייק --

 זיא טָא ,קסוּפָארּפ רעייא זיא טָא .ךָאד טעז ריא ןוא ןשָארג 50 ןיײֹרַא טנַאה

 ..רעטילימ ןופ שינעביולרעד רעייא זיא טָא ,טעליב רעייא

 ןענָארעּפ יד וצ לענוט ןיא ןטנוא ּפָארַא רימ ןענייז ּפערט עטיירב יד טימ

 ןעזעג טינ סָאד ךיא בָאה ןבעל ןיא סָאװ ,דליב ַא ןעזרעד רימ ןבָאה טשרע ָאד

 קעפ טימ ,ןשטנעמ רעטנזיוט ..ןסעגרַאפ טינ סָאד ךיא לעװ ןבעל ןיימ ןיא ןוא

 גוצ א ףױא טרַאװעג טָאה ןעמ .ןענָארעּפ יד טלופרַאפ ןבָאה ,ךעלקעּפ ןוא

 טמוק טָא :סעײנ ַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה עלייו עלַא .ןעהעש עגנַאל ןיוש

 טינ ,ןגױטשעג טינ ץלַא ,רעבָא .גוצ ַא ּפֶא טייג טָא ,רעדָא ,גוצ ַא ןָא

 רעד .טרָא ןופ טינ ןוא ריפ ,יירד ,ייווצ ,העש ַא ױזַא ןטרַאוו רימ ...ןגיולפעג

 ןעמ ,דרע רעד ףיוא טגיילעג ךיז טָאה ןעמ ..דימ ךעלקערש ןעוועג זיא םלוע

 קידנבָאה טינ .ןעגנַאגעצ ךיז ןענייז ךס ַא ,סעקזילַאװ יד ףיוא טצעזעג ךיז טָאה
 עקַאט ךיז ןבָאה רימ ןוא ,ןטרַאװ ןבילבעג קידתונשקע רימ ןענייז ,ןייג וצ ּוװ

 .גוצ ַא ףיוא טרַאװרעד

 רעד ,טסּוװעג טינ רענייק טָאה ןענַאװנופ ,גוצ ַא ןעמוקעגנָא זיא גָאטרַאפ

 עטקַאהעגסוא טימ ,טרידרַאבמָאבעצ ,ןסָאשעצ ,קידכעבענ -- ןעזעגסיוא טָאה גוצ

 םיא ןיא זַא ןעזרעד רימ ןבָאה ,גוצ םוצ רעטנענ וצ ןענייז רימ זַא .ןביוש

 זיא ןצרַאה ןפיוא םגה .עטעגרהעג וליפַא ןוא עטעדנּוװרַאפ ךס ַא ָאד ןענייז

 ןיא ןײרַא ןענייז רימ ןעװװעג טינ הרירב ןייק ךָאד זיא ,טסיוו רעייז ןרָאװעג

 טָאה עלייוו רעד ןיא רעבָא ,עלייוו עצרוק ַא ןענַאטשעג זיא גוצ רעד .ןָאגַאװ ַא

 טינ רעבָא ךיז ןבָאה רימ ,ןפרַאװסיױרַא גוצ ןופ טלָאװעג לָאמ עכעלטע זדנוא ןעמ

 טימ ןענייז רימ ..סעיציזַאּפ ערעזדנוא ןטלַאהעגנייא ףוס לכ ףוס ןוא טזָאלעג

 ...עשרַאװ ןופ ןרָאפעגסױרַא לזמ
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 קצַאוטַא--עשרַאוו עזייר יז

 ןופ ןרָאפעגסױרַא רימ ןענייז ,גָאטרַאפ קיטשרענָאד ,רעבמעטּפעס ןט7 םעד

 לקיטש ַא ןרָאפעגּפָא זיא ןעמ זַא ,רעבָא !םונהיג םעד ןופ סױרַא יבא ,עשרַאװ

 זַא ,ןעזעגמורַא טשרע ךיז ןעמ טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג לסיב ַא זיא ןעמ ןוא געוו

 רעטשרע רעד וצ ךיז טּפעלשרעד םיוק .היוול ַא ךָאנ יװ ,ךיז טּפעלש גוצ רעד

 סנירעפיוקרַאפ יד ייב .ןטלַאהרַאֿפ ךיז טָאה גוצ רעד .רעװַאװ --- עיצַאטסדןַאב

 וליפַא ןענייז'ס .טיורב ,סעקלוב ןפיוק טנעקעג ןעמ טָאה עיצַאטסדַאב רעד ףיוא

 יו .ערעכעה ןעוועג ןיוש רעבָא ןענייז ןזיײרּפ יד .ךלימ ןוא ךעלטשרּוװ ןעוועג

 ןבױהעגנָא ךיז טָאה ךיילג זַא ןסע ןגעוו ןטכַארט טנָאקעג רעבָא ןעמ טָאה

 טבעלעגרעביא םיוק .ןענָאגַאװ יד ןופ ןפָאלעגסױרַא זיא'מ ;גנורידרַאבמָאב ַא

 יד ןופ רענייא ףיא .טרירעג רעטייו גוצ רעד ךיז טָאה ,ףירגנָא-טפול םעד

 סָאװ ,גוצ ןטייווצ ַא ףיוא ןפָארטעגנָא רימ ןבָאה ,סעיצַאטס עקילָאצמוא ,עשירפ

 ןבָאה גוצ םעד ןיא ..ןרעזדנוא רַאפ העש 10 טימ עשרַאװ ןופ סױרַא זיא

 םעד טימ .רעװעשרַאװ ןוא רעשֹודָאל -- עטנַאקַאב ליפ רעייז ןפָארטעג רימ

 רעגנוי רעד -- שזדָאל ןופ .יורפ ןייז טימ רָאש .ִמ 'פָארּפ ןרָאפעג ךיוא זיא גוצ

 .ערעדנַא ךס ַא ןוא רעטסרעפ עילימַאפ יד ,עיװַאקַא קירנעה רחוסרריּפַאּפ

 .ץינעלַאפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ןעגנורידרַאבמָאב עטסרעווש יד ןופ ענייא

 ךליוק טימ ןסָאשעג ןוא ּפעק יד רעביא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה ןענַאלּפָארע יד

 רעטנוא ױזַא קידנגיל .לדלעוו ןקיאייבױעד ןיא ןטָאשעצ ךיז ןבָאה רימ .סרעפרַאוװ

 .ןענעכייצרַאפ ןבױהעגנָא ןוא לכיב-ןשַאט ןיימ ןעמונעגסױרַא ךיא בָאה ,םיוב ַא

 ריא טמוק יװ ,ָאד ריא טוט סָאװ ,יקסשירעבלַאב , :לוק ַא ךיא רעה לָאמַאטימ

 טגיל םיוב ןרעדנַא ןַא רעטנוא ,עז ןוא ּפָאק םעד ףיוא ביוה ךיא ?"רעהַא

 ,ווָאקרוט סַאנָאי ןבָארגעגנייא

 ץונוצ לָאמַא סע טעװ רשפא ,רעטרָאּפער רעטלַא סלַא ,ןציטָאנ ךַאמ ךיא --

 ,ךיא רעפטנע -- ןעמוק

 !טנעמָאמ ַאזַא ןיא ,ןענעק ןעמ ףרַאד סָאד -- ווָאקרוט טגָאז -- ונ ,ונ --

 ..תושלח ַא זיא'פ ,טירט ךָאנ טירט ךיז טפעלש גוצ רעד

 ךס ַא :קילג ַא ןפָאוטעג שממ ךימ טָאה ןילַאכימ עיצַאטס רעד ףיוא

 ןשטנעמ .טלעג טוג רַאפ ךעלריטַאנ .גרַאװנסע ליפ טכַארבעגנָא ןבָאה ןטסירק

 ךיז טרעטנענרעד רימ וצ .טפיוקעג ץלַא ןוא טלעג ךס ַא ךיז טימ טַאהעג ןבָאה

 ןופ סעזערּפ ,יקסשירעבלַאב רעטסיגַאמ טייז ריא, :טגָאז ןוא ןַאמרעגנוי ַא

 עיצַארוק ףיוא קצָאװטָא ןייק טקישעגסױרַא ךימ טָאה ריא .שזדָאל ןופ "םחליןתונ,

 סָאד טמענ .רעייז ךייא קנַאד ךיא .(עירָאטַאנַאס-ןעגנול עטסּוװַאב ַא) "אפרמ, ןיא

 עסיורג ַא רימ טגנַאלרעד רע ןוא ."ןעמוק ץונוצ סָאד טעוװ ךייא ,געוו ןפיוא טימ
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 טגָאזעגוצ ןוא טסיירטעג ךימ טָאה רע .ןטייקיניילק ךָאנ ןוא טשרּוװ טימ עקלוב

 ,ןבילקעג ךיז טָאה רע ןיהּוװ ,שזדָאל ןיא עילימַאּפ ןיימ סורג ַא ןבעגוצרעביא

 ,ןטרָאד ןופ ןפיול רימ סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טינ

 -עגנייא ןוא רָאדירָאק-ןָאגַאװ ןופ דרע רעד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז בָאה'כ

 ץרַאװש ,רַאד ,קירעדינ ַא ךיז ןבענ ןעזרעד ןוא ךיז טּפַאכעגפױא ...טלמירד

 שוילעּפַאק ןשינבר ַא טימ ,עטָאּפַאק רעשידיסח רעצרַאװש רעגנַאל ַא ןיא לדיי

 ..תואּפ ןוא דרָאב עקידובכב טימ ןוא ּפָאק ןפיוא

 ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא טעברַאעג ,טסינָאיזיװער ַא ,בר ַא ןעוועג זיא רע

 ןעניז ןייק טינ טָאה'ס ןַא ,רימ טנָאז רע ,?טנעמָאמ , גנוטייציגָאט רעד ןיא

 זומ ןעמ ,ןרידרַאבמָאב רעמ ךָאנ ןעמ טעוװ ןגרָאמ ,ןַאב ןטימ ןרָאפ וצ רעטייוו

 ךיילג ךיז בָאה ךיא ,ןילבול--ןילבמעד ףיוא סופוצ ןייג ןוא גוצ םעד ןזָאלרַאפ

 טנגעזעגּפָא .סופוצ ןייג וצ טגָאזעגּפָא רעבָא טָאה רע ,ןעּפמַאל טימ ןעוועג בשיימ

 .קעווַא טײװצעבלַאז רימ ןענייז ,ןעּפמַאל טימ ךיז

 ,רעדלעוו עװָאנסָאס רעקצָאװטָא עקיטכערּפ יד ךרוד ןעגנַאגעג ןענייז רימ

 ןעייג רימ זַא ןעזרעד טשרע רימ ןבָאה ,ןרָאװעג קיטכיל טוג זיא'ס ןעוו

 ןעמ ,ןײלַא טייג ןעמ ..ןשטנעמ רעטנזױט ןוא רעטנזיוט ןעייג סע .ןײלַא טינ

 ןענַאטשעגוצ זיא זדנוא וצ .ןקַאילָאּפ ןעייג סע ,ןדיי ןעייג סע .,.זיײװנּפורג טייג

 ?טניָאשזד, ןופ רעטלַאהכוב רענעזעוועג ַא ,ןַאגַאק ,ןַאמרעגנוי ַא ךָאנ

 ךס ַא ןיא .לטעטש וצ לטעטש ןופ ,ףרָאד וצ ףרָאד ןופ ןעגנַאגעג ןענייז רימ

 םוצ סעּפע ,ןעור םוצ טרָא ןַא ןעמוקַאב םירעיוּפ יד ייב רימ ןבָאה רעטרע

 לָאמַא ,ךלימ לסיב ַא וויטיניוװ ,לפָאטרַאק רָאּפ ַא ,טיורב לקיטש ַא -- ןסע

 ,טיױרב ןקורט רָאנ ,ןגעקַאד בר רעד ,ןסע ץלַא געלפ ךיא .ּפוז ּפַאק א ךיוא
 .ךלימ ּפיז ַא רענעטלעז ןוא ,לפָאטרַאק ַא

 ,רעבמעטּפעס ןט8 םעד קיטיײרפ ,שרַאמ רעזדנוא ןופ גָאט ןטשרע םעד

 טּפַאכעג זדנוא טָאה ַאד .עװַאלוּפ ייב עיניל"ןַאב ַא וצ ןעמוקעגנָא רימ ןענייז

 ןטנעָאנ ןופ רעמייב יד ןיא ןבָארגעגנייא ךיילג ךיז ןבָאה רימ .ףירגנָא-טפול ַא

 -קערש רעד ןעװועג ןוא טייצ עשיה ַא טרעױדעג טָאה קַאטַא רעד .לדלעוו

 ףױא גוצ רעד .טבעלעגכרוד !יאיטיניןעו בָאה ךיא סָאװ ,עלַא ןופ רעטסכעל

 יו טנערבעג ןבָאה ןענָאגַאװ יד .ןרָאװעג טרעטעמשעצ ןיא עיניליױַאב רעד

 .פעק ערעזדנוא רעביא ןגיולפעג ןענייז סנזייא רעקיטש ,ךעלעבעווש

 זדנוא ןוא לדלעוו ןרעביא טזָאלעגּפָאוַא ןטַאריּפ יד ךיז ןבָאה םעדכָאנ

 תולוק עקידנסײרצרַאה טרעהרעד ךיז ןבָאה'ס .רעועג-ןישַאמ טימ ןסָאשַאב

 הליפת טָאה ,םיוב ַא רעטנוא טקעטשרַאפ ,בר רעד .ןשטנעמ עטעדנּוװרַאפ ןופ
 | ,ןָאטעג

 ךיז טָאה עדנוקעס עדעי ןוא טרעױדעג גנַאל טָאה גנורידרַאכמָאב יד

53 



 טרעיודעג טָאה גנורידרַאבמָאב יד רעגנעל סָאװ ,קידריווקרעמ ...ןרָאי ןגיוצעג

 ןענַאלּפָארע יד יװ ,טרעהרעד ןעמ טָאה ףוס-ףוס .ןרָאװעג ךיא ןיב רעקיאור ץלַא

 ןבָארגעגסױרַא ךיז טָאה ןעמ .ןצרַאה ןופ ןייטש ַא ּפָארַא זיא'ס .ּפָא ןעילפ

 יד ףיוא טכַא ןייק קידנגייל טינ ןוא רענייב יד טכיילגעגסיוא ,רעטרע יד ןופ

 ןיא ךיילג קעװַא רימ ןענייז ,עטעדנּוװרַאפ יד ןופ תולוק עקידנסיײרצרַאה

 ,ןשַאװעגמורַא ךיז ןבָאה רימ ּוװ ,ףרָאד ןקיאייברעד ַא

 . ןיזדַאר ,וװָאכעלעשז ,ןילָאװרַאג

 רעד .ןילָאװרַאג ןעזרעד סנטייורעדנופ רימ ןבָאה טכַאנייב ןעצ םורַא

 ןענַאטשעג זיא ןילָאװרַאג ,רעייפ םַאלפ ןייַא ןעוועג זיא םורַא למיה רעצנַאג

 | ,ןעמַאלפ ןיא

 זדנוא ןבָאה עקינייא .רעטילימ ליפ ןפָארטעג רימ ןבָאה געװ ןפיוא

 ,לקישטנַאדָאמעשט ןיימ טרילָארטנָאק ןליפַא ןוא טלעטשענּפָא

 עסיוועג ןבָאה לָאמ רָאּפ ַא לייו ,םענעגנָא רעייז ןעוועג טינ זיא'ס

 םוצ ןעוועג טינרָאג זדנוא זיא סָאװ ,בר םענופ ןקזוחּפָא טוװורּפעג ןטַאדלָאס

 זיא'ס זַא ,ןזיועג טָאה סָאד לייו ,טסיירטעג רעבָא ךיז ןבָאה רימ .ןצרַאה

 .טכַאמ ןוא ןילּפיצסיד עסיוועג ַא ָאד ךָאד

 עצנַאג סָאד .ןילָאװרַאג וצ ןכָארקרעד רימ ןענייז תוחוכ עטצעל יד טימ

 ןבָאה לטעטש ןכרוד .רעייפ שילעה ַא טימ ןעמונעגמורַא ןעוועג זיא לטעטש

 לטעטש ןיא ןייגניירַא םייב .רעטילימ סעגנעמ עסיורג רעהפיוא ןָא טרישרַאמ

 טשרמולכמ יד ייב ,סעכעבעב ערעייז ייב רעניווװנייא ליפ ןפָארטעג רימ ןבָאה

 .ךעלרעדניק עניילק טגיילעגסיוא ןעוועג ןענייז ייז ףיוא ,ןכַאז-בוטש עטעװעטַארעג

 :קילגמוא ןסיורג ןפיוא טנעה יד ןכָארבעג ןבָאה סעטַאט ןוא סעמַאמ

 ןייא ןיא ןרָאװעג זיא זדנוא ןופ סָאװ טעז !תבש ַא ןדיי רימ ןבָאה טָא,

 ךשמ ןיא ןעשעג זיא ץלַא סָאד ןוא !ךָארב ַאזַא !קילגמוא ַאזַא !טנעמָאמ

 =! ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ יד יוװ ,געט טכַא ןצנַאגניא ...! ךָאוו רעקיצנייא ןייא ןופ

 | !םלוע לש ונובר

 ךעלטסירק ַא ןיא ןײֹרַא ןיב ךיא .לסעג קיטייז ַא ןיא קעװַא ןענייז רימ

 ןעמונעג ייברעד .ןָאט וצ קנורט ַא רעסַאװ םערַאװ לסיב ַא ןטעבעג ןוא זיוה

 :רימ ןרעהרעד םיצולּפ .סייווש ןופ סטקייוועגכרוד ַא ,דמעה ןיימ ןָאסרעביא

 ,ןסיורג ַא טימ ןפיול ןעמונעג ןוא סַאג ןפיוא סױרַא ."ץעיװָאבמָאב ,ץעיוװָאבמָאב,

 טּפַאכעגּפָא רימ ןבָאה ,הנכס רעדעי ןופ טייוו ןיוש קידנעייז .געוו-דלעפ ןטיירב

 ןעמונעג זדנוא ייב ךיז ןבָאה'ס ןענַאװנופ ,טסייוו למיה ןיא טָאג ןייא .םעטָא םעד

 געט עטצעל יד ןרעדנַאו רעזדנוא ךָאנ ,געוו ַאזַא ןכַאמוצכרוד ףיוא תוחוכ

 ..סופוצ רעטעמָאליק רעקילדנעצ
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 געװ םעד טימ ןייג ןוא ןגעוו-טּפיוה יד ןדיימוצסיוא ןסָאלשַאב ןבָאה רימ |

 ףיױא ןעווערעקרַאפ טרָאד ןופ ןוא ,װָאכעלעשז ךרוד ןיזדַאר ףיוא עקַאט

 ןזיב ןכָארקרעד רימ ןענייז תוחוכ עטצעל יד טימ ךיז קידנּפעלש .ןילבול

 ןסיורג ןיא טזָאלעגנײרַא רעױּפ א זדנוא טָאה טרָאד .ףרָאד ןגנַאל ַא ןופ ףוס

 רַאפ סָאװ ,ַאַא .טגיילעצ ךיז ןבָאה רימ ּוװ ,ייה קידנקעמש שירפ טימ רעייש

 ןפָאלשעגנייא ךיילג ,עטעגרהעג יד יװ ןענייז רימ .ןדעױג ַא שממ ,היחמ ַא

 ןוא טקעװעגפיוא זדנוא טָאה רעױּפ רעד ןעוו ,רעטצניפ ןעוועג ךָאנ זיא'ס

 טרעוורַאפ גנערטש רעייז זיא'ס לייוו ,ףרָאד ןופ ןײגסױרַא טייהרעליטש ןסייהעג

 רעד ןופ שינעבילרעד רעד ןָא ןקיטכענרעביא ןשטנעמ עדמערפ ןזָאל וצ

 ,טכַאמ רעשירעטילימ

 "מָאב עקידארומ ףיוא ןפָארטעגנָא רעדיוו ךיז רימ ןבָאה גָאט ןטייווצ ןיא
 ,רעױּפ ןטוג א ייב טקיטכענעג ןוא ,ןעגנורידרַאב

 עשימייה טימ ,רעדלעו ןוא רעדלעפ ךרוד רָאנ רימ ןענייז ןעגנַאגעג

 ליוו ,גָאטייב ןייג וצ ןדיימסיוא ללכב רימ ןגעלפ וצרעטעּפש .סקעשזעטס

 רימ ןענייז גָאטײב תבש .ןעגנורידרַאבמָאב ענייק ןעוועג טינ ןענייז טכַאנייב

 רעד .עטנַאקַאב סבר םוצ ןעגנַאגעגניירַא ןוא ,ווָאכעלעשז ןייק ןעמוקעגנָא

 םערַאװ רעייז זדנוא ןוא בר ןטימ טסירגַאב קיצרַאה רעייז ךיז טָאה סָאבעלַאב

 ענעסקַאװרעד ייוצ ןוא יורפ יד ןעוועג ןעניז םיא ץוח ַא .ןעמונעגפיוא

 ,ןביילב טינ ָאד ןרימ, -- ןעירשעג עלַא ייז ןבָאה לוק ןייא ןיא ,רעטכעט
 רעטָאפ רעד .."ןביילב טינ ָאד רימ ןלעװ טונימ ַא ,קעװַא ןענַאד ןופ ןזומ רימ

 ּוװ, :ךיז וצ טדערעג ןוא ,רעטשימעצ ַא יװ ןעגנַאגעגמורַא זיא ,ןגעקַאד

 קידנרעהוצ ,ןטינשעג ןצרַאה םייב שממ טָאה'ס *?ןעמ טפיול ןיהּוװ ,ןעמ טייג
 ..סעומש ןכעלרעדיוש םעד וצ ךיז

 ןפיול ןשטנעמ ,עז -- ןָאטעג גָאז ַא רעטכָאט ןייא טָאה -- ,וטסעז ,טָא

 ,רעזייה ערעייז ןזָאלוצרעביא ארומ ןייק טינרָאג ןבָאה ייז ,געט עגנַאל ןיוש

 ..ןעמ טפיול ּוװ ,ןעמ טייג ּוװ --- רָאנ טיירש רע ןוא ןגָארט ןגיוא יד ּוװ ןפיול יז

 טינ ליוו ךיא -- עטייווצ יד ןבעגעגוצ טָאה -- ןביילב טינ ָאד לעװ ךיא,
 טסליװ וד ..ןקינײּפרַאפ ךימ ןלָאז ייז ,רעדרעמ יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפנײרַא

 .?קעװַא ןעייג רעדניק יד ןוא ךיא ,ָאד ךיז ביילב ,ןביילב

 ךיז קידנטיירג ,לקניוו ַא ןיא טגיײלעגקעװַא טייהרעליטש ךיז ןבָאה רימ
 ,געוו ןקידרעטייוו םֹוצ

 "רעדנַאװ םעד ןעמונעג רעדיו רימ ןבָאה ,ןרָאװעג רעטצניפ זיא'ס ןעוו
 ןענייז טכַאנרַאפ קיטנָאמ טשרע .ןירַא געוו ןיא ךיז טזָאלעג ןוא ןקעטש
 ,ןיזדַאר זיב ןעגנַאגרעד רימ

 ןָא ןזָאבָא ,ןטַאדלָאס .רעטילימ ןופ טרעגַאלַאב ןעועג זיא לטעטש סָאד
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 טרָא ןַא קידנכוז .רעדליּפעג ,ַאהיוה ,למוט ,רעטצניפ .ךרע ןָא ןוא רועיש

 זױה שיטַאבעלַאב שידיי ןייש ַא ןיא ןיירַא רימ ןענייז ,ןעורוצּפָא ךיז ּוװ

 :"הנותח, עבלעז יד רעדיװ רעבָא .טחושיטָאטש רעד טרָאד טָאה טניוװעג

 לַאפ ןַײק רַאפ .עטשימעצ יו םורַא ןעייג עקיבוטש יד ,טקַאּפרַאפ ןכַאז יד

 -- ,ןדיי ,ורוצ זדנוא טזָאל -- .ןקיטכענרעביא טזָאלעג טינ זדנוא ןעמ טָאה

 סָאװ טינ ןסייוו ןוא טלמוטעצ ןײלַא ןענייז רימ -- ,טהנעטעג טחוש רעד טָאה

 רַאפ טעװ יז זַא ,ןעירשעצ שירעטסיה ייברעד ךיז טָאה יורפ ַא .ךיז טימ ןָאט וצ

 בוטש ןיא ןקיטכענ ןשטנעמ עטנַאקַאבמוא ,עדמערפ ,ןזָאל טינ לַאפ ןייק

 ,טייצ ַאזַא ןיא

 ףיוא לסעג קיטייז ַא ןיא ןָא ךיז ןפערט רימ .םוקמ רעדנַא ןַא ןכוז רימ

 טיורב ןפיוק ןָאק'מ ּוו ןזיועג ךיילג זדנוא טָאה רעכלעוו ,דיי ןטושפ ַא

 ןיא ךיז וצ טריטעגנײרַא זדנוא רע טָאה ךָאנרעד ןוא רעקעב ןשידיי םייב

 ,ןפָאלש םוצ סרעגעלעג טכַאמעג ןוא גנוניווו

 ןעועטַאר טעוו גוב רעד

 :ןַאלּפירעדנַאװ םעיינ ַא טכַארטרַאפ לייוורעד טָאה בר רעד

 !גוב םוצ רָאנ ,ןילבול--ןילבמעד ףיוא טינ ןעייג רימ --

 ,ךיז רעסיוא ןרָאװעג ןיב ךיא

 ןַאב רעד טימ -- רענעלּפ ערעדנַא עלייוו עלַא ,יבר ,ריא טוט סָאװ --

 ..גוב רעד -- רָאג טציא ,טינ ךייא טלעפעג ןילבול ,טינ יײסָאש ןטימ ,טינ

 ןריובעג רעדיוו ,יבר ,ךייא ייב טעװ ,גוב םוצ ןּפעלשרעד ךיז ןלעוװ רימ זיב

 | ..!סעיינ ַא סעּפע ןרעוו

 רעד זַא ,טליפעג ךיא בָאה ןצרַאה ןיא רעבָא ,טכָאקעג ךיז בָאה ךיא =

 .רעטייוו ןזײרּפש ריִמ .טכערעג זיא בר

 קידנצנעלג ךיז טָאה בר רעד ױזַאװ ,ןרעדנּוװַאב וצ ןעוועג שממ זיא'ס

 געוו רעזדנוא .טעשזדנָאלבעג טינ לָאמנײק ןבָאה רימ ,געוו ןיא טריטנעירָא

 ,עצינשיוו ,עקווּורַאנַאק ,ןיזדַאר ןעוועג זיא

 ןבָאה רימ סָאװ ,סרעטעמָאליק יד קידנלייצ ,ףרָאד וצ ףרָאד ןופ ןעגנַאגעג

 ,רעבמעטּפעס ןט12 םעד ךָאװטימ .ןכַאמ ךָאנ ףרַאדמ לפיוו ןוא טכַאמעגכרוד

 ,גוב ךייט םוצ ןעמוקעגנָא רימ ןענייז ,גָאטיײב

 ,גנילצולּפ ןלױּפ ףױא ןלַאפעגנָא זיא דנַאלשטײד :רימ ןבָאה טכַארטעג

 ,דנַאטשרעדיװ ןקירעהעג םעד ןלעטש וצ ןזיװַאב טינ טָאה ײמרַא עשיליוּפ יד

 עשיליוּפ יד יאדווא טעװ ,ןכָאװ ייווצ טעמכ ןיוש קעװַא זיא'ס זַא ,טציא רעבָא

 עקידנדײשטנַא ,עסיורג יד ןעמוקרָאפ ןלעװ גוב םייב :ןעק יז סָאװ ןזייוו ײמרַא
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 גוב טייז רענעי ףיוא ןעמוקַאברעכירַא ךיז רעבירעד ןפרַאד רימ .,ןטכַאלש
 .טעװעטַארעג ןענייז רימ ןוא

 -- קירב רעד רַאפ .גוב ןרעביא ,קירב רעסיורג ַא וצ ןעייגרעד רימ

 ,רעהפיוא ןָא רעטילימ זיולב טייג קירב רעד ךרוד רעבָא ,ןשטנעמ עליוויצ ןסַאמ
 | .ןבירטעג לַאטורב ןרעוו עליוויצ

 ןַארַאפ זיא טרָאד ,עװַאדָאלװ ןייק ןייג לָאזמ ןעירשעג טָאה רעטילימ סָאד
 .ןענַאדנופ רעטעמָאליק 14 ,עליוויצ רַאפ לעיצעּפס קירב

 ךיז טניפעג -- בר רעד טגָאז -- טֹרָא םעד ןופ רעטעמָאליק ַא --
 -- לטעטש סָאד ןענַאדנופ רעטעמָאליק ייווצ ןוא עשטיוװַאװָאלס לטעטש ַא
 זיא סָאד .?קצָאװטָא עשיווטיל סָאד, סלַא טנַאקַאב ןיא סָאװ ,עװעשטַאמָאד
 ןוא עשטיװַאװָאלס ןשיווצ .ןעגנוניווו-רעמוז עקיטכערּפ ןופ טרָארוק טמירַאב ַא

 ..ןייגרעבירַא ןליוו רימ ןכלעוו ,גוב רעד רעדיוו ךיז טניפעג עװעשטַאמָאד
 ,ללטעטש ןיא ןעװעג ןיש רימ ןענייז רעטעּפש עלייו רעצרוק ַא ןיא

 ףיױא ןפָארטעגנָא ךיז תורצ טימ םיוק .לטעטש ןופ ןברוח םעניא ,רעקיטכיר
 לטעטש סָאד זַא ,זדנוא ןלייצרעד ייז .ןעיורפ עשידיי עכעלטע טימ בוטש ַא

 ךיז ןענייז עלַא .טרידרַאבמָאב ףוס ןָא ,גוב ןופ טייקטנעָאנ רעד בילוצ ,טרעוװו

 .ןסָאלשעגסױא שממ ָאד זיא ,גוב םעד ןײגרעבירַא סָאד .ןפָאלעצ לטעטש ןופ
 ןוא ןכָארבעגנייא קידנעטשלופ ךיז ךיא בָאה ,דייר עכלעזַא קידנרעהרעד

 ..ןייוועג שירעטסיה ַא טימ סױרַא
 יד ךרוד גנַאגסױא ןַא טכוזעג יװ טָאה ץרַאה עטרעטיברַאפ עצנַאג סָאד

 ןכָארבעגסיױא ןעיורפ יד ךיוא ןענייז רימ ףיוא קידנקוק .ןייוועג ןוא ןרערט עקידוז
 רעד ןעוועג לסעג ןטריניאור ,םעניילק ןיא זיא עלייוו ַא ףיוא ןוא ,הללי ַא ןיא
 ..רופיכ םוי רעתמא

 בלַאה עכעלטע ןוא רעסַאװ לסיב ַא טכַארבעגסױרַא רימ ןבָאה ןעיורפ יד
 ,טנַאסערעטניא .ךיז וצ ןעמוקעג ךיא ןיב זייווכעלסיב .סעקשטענרעוו עטליופעצ
 וצ ךיז טָאה סע .רענערָאבעג-יינ ַא יו ןרָאװעג ךיא ןיב םעד ךָאנ ךיילג זַא
 -- טרָאװ ןייא טימ ,חוכ ןוא טומ ןיימ ,עיגרענע עצנַאג ןיימ טרעקעגמוא רימ
 ןוא טכילגעגסיוא ךיז בָאה ךיא .ןעועג רעירפ סָאװ ,רעד קירוצ ןרָאװעג
 ןוא לטעטש ןיא ןײגסױרַא לעװ ךיא ,ָאד טציז, :םירבח עניימ וצ טגָאזעג
 ..ןכַאמ ָאד ןעק'מ סָאװ ,ןָאט קוק ַא

 ךיז ןבָאה טציא .רעזייווגעו רעד ןעװעג בר רעד ןיא טייצ עצנַאג יד
 בָאה ךיא ןוא ,טומ ןָא ןציז ןבילבעג זיא בר רעד .ןטיבעג ןלָאר ערעזדנוא
 ,ןיטַאיציניא יד ןעמונעגרעביא

 ןענַאטשעג זיא ייז ןבענ ןדיי עּפורג ַא ןעזרעד ךיא בָאה סנטייוורעדנופ
 :טגָאזעג ןוא טייז ַא ןָא ןפורעגקעװַא םיא בָאה ךיא ,16--15 רָאי ַא ןופ ,לרוחב ַא
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 טציא רימ ןליוו .געוו ןיא טייצ ךָאװ ַא ןיוש ךיז ןרעגלַאװ רימ ,ןַאמרעגנוי

 ןוא תונמחר זדנוא ףיוא טָאה ,ױֹזַא יוו טינ ןסייוו ןוא גוב םעד ןייגרעבירַא

 .זדנוא טפלעה
 טמוק -- ,ןַאמרעגנוי רעד טרעפטנע -- ,טליוו ריא סָאװ ,רָאג זיא סָאד --

 .גוב םעד ןריפרעכירַא ךייא לע ךיא ,רימ טימ

 .רעטלמוטעצ ַא יו ,ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא

 ..טכַאנייב ןריפרעבירַא אמתסמ טעװ ריא -- ךיא גָאז -- טסייה סָאװ --

 -- .ןיוש עקַאט רעבָא ,ןיוש טמוק -- ןַאמרעגנוי רעד טרעפטנע --- ןיינ --

 ייד .ךייט םוצ געוו ןטימ ןייג וצ ןָא טביוה רע ןוא

 בָאה ךיא ,ןײלַא טינ ןיב ךיא -- םיא וצ ךיא גָאז -- רָאנ טרַאװ --

 .ךיז טימ םירבח ייווצ ךָאנ

 .רע טגָאז -- רעלענש סע טכַאמ ָאט --

 ןפיול טזָאלעג ךיז ןוא ייז ןפורעג ,םירבח עניימ וצ ןפָאלעג ךיילג ןיב ךיא

 רעבלעזרעד ןיא רעבָא ,גוב םעד ןעזרעד ךיילג ןבָאה רימ .ןַאמרעגנוי ןכָאנ

 ףיוא ןפרָאװעג ךיז רימ ןבָאה עלַא .ףירגנָא-טפול ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טונימ

 ,דמַאז ןיא ףיט ךיז קידנבָארגנײיא ,דרע רעד

 םוצ ןעמוקעגוצ רימ ןענייז ,טקידנעעג ךיז טָאה ףירגנָאטפול רעד ןעוו

 ינײרַא ךיילג ןיב ךיא :ךעלפיש ייווצ ןענַאטשעג ןענייז סע ןכלעוו ייב ,גערב

 .ןַאגַאק ןוא בר רעד ןיײרַא ןענייז לפיש ןטייווצ ןיא ,לפיש ַא ןיא ןעגנורּפשעג

 ,רעבירַא זיא גנושַארעביא עטשרע יד ןעוו .גערב ןופ ןעמּוװשעגּפָא ןענייז רימ

 ןפרַאד רעפיש םעד ןעמ טעװ לפיוו ,טכַארטעג שינעּפַאלקצרַאה טימ ךיא בָאה
 ןטייווצ ןפיוא סױרַא ןענייז רימ .ךייט ןרעביא זדנוא ןריפרעבירַא ןרַאפ ןלָאצַאב

 !עטעװעטַארעג ןענייז רימ !ןצרַאה ןופ ןייטש ַא ּפָארַא ,גערב

 ,רעפישרעביא םעד ךיא גערפ -- ךייא טמוק לפיוו --

 ּפַאכ ךיא ,טניױטשרעד ןבילבעג ןיב ךיא .רע טרעפטנע ,"ןשָארג 20 וצ;

 ,רוחב םעד גנַאלרעד ןוא עבטמ עקיטָאלז-ייוצ ענרעבליז ַא ענעשעק ןופ סױרַא

 טפישעגרעבירַא ךיוא ךיז ןבָאה זדנוא טימ .טשער ןייק םיא ןופ קידנעמענ טינ

 ןעמונעג טינ טלעג ןייק טָאה רע עכלעוו ייב ,ןטסירק עקינייא

 ,גנונעדרָא יד טעז ריא ?טכערעג ןעוועג זיא רעוו -- ךיא גָאז -- יבר ,ונ --

 ןשטנעמ ןסישרעד וצ טכער זיא ןענַאד ןופ רעטעמָאליק ַא ?טשרעה ָאד סָאװ

 20 רַאפ ךייט םעד רעבירַא ןעמ טרָאפ ָאד ןוא ,גוב םעד ןײגרעבירַא ןלעװ ןרַאפ

 רעזדנוא טימ סיוא טעז רעטיב רעייז .גָאט ןלעה ןטימניא ,יירפ ןוא קנַארפ ,ןשָארג

 ..! גנונעדרָא ַאזַא וצ ייוו-ןוא-ךָא !המחלמ

 !גוב ןופ גערב ןטייווצ ןפיוא ןיוש ןענייז רימ ,ןייז טינ לָאז סע יו

 .בר רעד טגָאז -- ךרבתי םשה ,ריד קנַאד ַא ,טעװעטַארעג ןענייז רימ --
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 .ןַאגַאק טגָאז -- ןבעל וצ טרעשַאב זדנוא זיא םתסה ןמ --
 ךיז ןעמונעג ןוא דמַאז ןקנינייר ןפיוא טגיילעצ ךעלטיירב ךיז ןבָאה רימ

 | | | .ןוז ןפיוא ןעמערַאװ
 -עטישרעד עכלעזַא ךָאנ ,ןעגנובעלרעביא עכלעזַא ךָאנ ,טייקיניילק ַא סעּפע

 ןדָאבעגסױא ךיז ןבָאה רימ .ןשטנעמ עטעװעטַארעג ,עיירפ רימ ןענייז ןעגנור
 ןענייז ,עטקיאורַאב ךעלכעזטּפיוה ןוא עטשירפענּפָא ,עטורעגסיוא ןוא ךייט ןיא
 ,עװעשטַאמָאד ,לטעטש ןקיאייברעד ןיא קעװַא רימ

 עװעשטַאמַאד ןיא הנשהישאר

 רימ ןבָאה ןסַאג יד ףיוא .עװעשטַאמָאד ןייק ןיירַא רימ ןענייז ךעלטכַאנרַאּפ
 בוטש ַא ןיא ןײגנײרַא ןעק ןעמ ּוװ ךיז טגערפעגכָאנ .ןדיי ךס ַא ןּפָארטעג
 ,ןקיטכענרעביא ףיוא

 זיב ,החונמ-םוקמ ןייק ןעניפעג טנעקעג טינ רימ ןבָאה טייצ עשּפיה ַא
 .ךיז וצ ןטעברַאפ םיא ןוא בר ןפיוא ןעוועג םחרמ ךיז טָאה יורפ ערעטלע ןַא
 .טלפייווצרַאפ ןעוועג ןיב'כ .טֹרָא ןַא ןעמוקַאב ןַאגַאק ךיוא טָאה לסיבַא רעטעּפש
 וצ ןטעברַאפ ןוא ןגָארקעג תונמחר רימ ףיוא טָאה ןרָאי עלעטימ ןופ ןַאמ ַא
 סע יװ טינ רע טסייו ,ןסע טימ, לייוו ,ןקיטכענרעביא םוצ רָאנ ,םײהַא ךיז
 ןענייז רימ ןוא גנודַאלנײא יד ןעמונעגנָא קנַאד טימ בָאה ךיא ."בוטש ןיא טלַאה
 .םייהַא םיא וצ קעווַא

 הריד רעשיטַאבעלַאב ,רעקידלטעטשניילק ,רענייפ ַא ןיא ןיירַא ןענייז רימ
 רעטכָאט ַא טימ רעטומ ַא טניוװעג טָאה רעמיצ ןייא ןיא .ךיק א טימ ,ןרעמיצ 3 ןופ
 ייז ןבָאה רעדניק ןייק .יורפ ןייז טימ ןַאמ רעד טָא -- ייווצ ערעדנַא יד ןיא ןוא
 ,תולח ענעטכָאלפעג עמערַאװ ,עשירפ ןגעלעג ןענייז שיט ןפיוא .טַאהעג טינ
 ,תולח עקידבוטסוי עשירפ יד .הנשה-שאר ברע ןקַאב זדנוא ייב טגעלפ'מ יו
 םייב עטסָאבעלַאב עטעװערָאהרַאפ יד ,םילכאמ עקידבוטמוי יד ןופ תוחיר יד
 טָאה ּפָאק רעד שוא ,םינּפ ןיא ןָאטעג גָאלש ַא רימ טָאה ץלַא סָאד -- ןוויוא
 ןיא זיוה ןגייא ןיימ ...בוטש ןיא הנשה-שאר ברע ,ענליוו ...טיירדרַאפ רימ ךיז
 סָאװ ...רעדניק ןוא יורפ ןיימ טימ ,שיט םענעגייא ןיימ ייב הנשה-שאר ...שזדָאל
 טינ זיא ץרַאה סָאד זַא ...ייז ןבעל ױזַא יו ןוא סָאװ ןופ ,רימ ןָא טרָאד יז ןכַאמ
 ןוא ..ןזייא ןופ רעקרַאטש ךעלקריוו סע זיא ,רעקיטש ףיוא ןרָאװעג ןסירעצ
 .טכַאנ ַא ףיוא ןטעבעגנייא ךיז םיוק ,רעלטעב ַא יו ,ריט ןיא ָאד ךיא ייטש טָא
 ןכָארבעגסיױא ךיא ןיב גָאט םעד לָאמ ןטייווצ םוצ ןוא ןטלַאהעגסיױא טינ בָאה ךיא
 ,רעטרעוו עקיצרַאה ,עטושּפ טימ טקיאורַאב ךימ ןבָאה ןעיורפ יד ...ןייוועג ַא טימ
 ,ןרילרַאפ טינ טומ ןיימ לָאז ךיא ,ןייז טוג ךָאנ טעװ ץלַא זא

 ףיא רעסַאװ לסיש ַא ןבעגעג ,רעמיצ ןיא ןעמונעגניירַא ךימ ןבָאה יז
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 ןקייוסיוא םוצ רעסַאװ עטלַאק לסיש ַא ןוא בוטיםוי דובכל ךיז ןשַאוווצמורא
 ..סיפ עטקיזמעצ עניימ

 רעטקיאורַאב ַא ןיוש ןיב ךיא .ןענעװַאד זיולק ןיא קעװַא זיא סָאבעלַאב רעד
 ..שטנעמ רעשימייה ַא ןרָאװעג ,בוט"םוי דובכל רעטצוּפעגסיוא ןוא

 ןענַאגַאק טימ ןוא בר ןטימ סָאבעלַאב רעד ןעמוקעג זיא ןענעװַאד ןופ

 רעד ךָאנרעד ןוא סָאבעלַאב רעד .שיט םוצ ןטעברַאפ ןעמעלַא זדנוא טָאה ןעמ

 עטסָאבעלַאב יד טָאה ,שיפ טָאטשנָא .תולח יד רעביא טכַאמעג שודיק ןבָאה ,בר
 עטכע טגנַאלרעד טָאה'מ .טקידלושטנַא ךיז טָאה יז סָאװ רַאפ ,ןטָארּפש ןבעגעג

 ןענייז גנַאל .טדערעגרעדנַאנופ ךיז טָאה ןעמ .ןוה ןוא שיילפ טימ ךיוי עשידיי

 .שיט םייב ןסעזעג רימ

 ,ןײרַא געוו ןיא רעטייוו קעװַא רימ ןלעוו גָאטרַאפ זַא ,טדערעגּפָא ןבָאה רימ

 זדנוא םיטַאבעלַאב יד ןבָאה ,ןקעוופיוא ךימ ןעמוקעג זיא בר רעד ןעוו ,גָאטרַאפ

 :בוטימוי רעביא ןביילב וצ טגיילעגרָאפ

 טור ,געט ייווצ יד ָאד טייז ,הנשד-שאר ךָאד זיא'ס ,ןייג ריא טעװ ווו --

 ןפיול וצ ןזייוװַאב ךָאנ טעװ ריא ,סיוא ךיז

 ,ןענעװַאד קעװַא זיא בר רעד ..טפרַאדעג טינ זדנוא ןעמ טָאה ןטעב גנַאל

 ,לטעטש ןיא טריצַאּפש רימ ןבָאה גָאטיײב .סיפ יד ןעורסיוא ןגיל ןבילבעג ןיב ךיא

 ןַא ףיא יו ןעגנַאגעגמורַא ןענייז עכלעוו ,ןדיי עקיטרָא יד טימ טסעומשעג

 יצ ,לטעטש ןיא ןביילב יצ ,ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ ,קידנסיוו טינ ,והותה םלוע

 קידנעטשלופ ךרודַא בוטיסוי גָאט רעטשרע רעד זיא ךָאד ...רעפרעד יד ןיא ןפיול

 יטפול ַא -- גָאטייב .רערעדנַא ןַא ןעוועג ןיוש זיא גָאט רעטייווצ רעד .קיאור

 ,טרעדנעעג גנומיטש יד ךיז טָאה ךיילג .תופירש ןכָארבעגסיױא ןענייז'ס ,ףירגנָא

 ;עטלמוטעצ יו ,עטשימעצ יו ןפיול ,קעז ןוא קעּפ ןּפעלש ןעמונעג טָאה ןעמ

 עשיטסַאטנַאפ טײרּפשרַאפ ךיילג ךיז ןבָאה'ס ...לטעטש ןפיוא ףױרַא זיא המוהמ ַא

 ןסָאלשַאב ךיילג עקַאט ןבָאה רימ ...עטעדנּוװרַאפ ןוא עטעגרהרעד ןגעוו תועידי

 סָאד ןזָאלרַאפ ןלָאז ייז ,םיטַאבעלַאב ערעדנַא ךיוא ןטַארעג ןוא ןיײגוצקעװַא

 ,לטעטש

 ןופ גנוטיײלגַאב רעד ןיא ,גָאטרַאפ תבש רימ ןענייז טימעג רעווש ַא טימ

 עקיצרַאה יד ,ייז ןבָאה געוו ןפיוא .ןײרַא געוו ןיא סױרַא ,םיטַאבעלַאב ערעזדנוא

 .סקעבעג ,לּפע ,שיילפ ,הלח :גרַאװנסע ךס ַא ןבעגעגטימ זדנוא ,ןשטנעמ

 רעכלעוו ןיא ,עליוו רעייז ןזיוועג זדנוא יז ןבָאה ,דלַאװ ןקיטכערּפ ַא ךרוד קידנעייג

 .רָאי ץנַאג ַא ייז ןבעל םעד ןֹופ ןוא ,טַאנָאיסנעּפ ַא ,טייצ רעמוז ,ןטלַאה ייז

 ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ זיב ,ןעגנַאגעגּפָא רימ ןענייז רעטעמָאליק 2

 ךיז ןטלַאהרַאפ וצ טינ ןסָאלשַאב רעבָא ןבָאה רימ .ףרָאד שיניַארקוא סיורג ַא
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 וצ ןעמוקעגנָא רימ ענייז ,ףרָאד ןופ רעטעמָאליק ןבלַאהטרעדנַא ךָאנ .טרָאד
 | .רענלימ ןשידיי ַא

 רעפרעד עשיניַארקוא יד ןיא

 ערעזדנוא רַאפ .ןרָאװעג רעטכייל לסיב ַא זדנוא זיא ףרָאד ןופ קידנעײגסױרַא

 ןלױּפ ןקידנעייגרעטנוא ןופ עידעגַארט יד ןליּפשּפָא ןעמונעג ךיז טָאה ןגיוא

 ןגעלפ ייז .ןקַאילַאּפ וצ ןגױצַאב ךעלטנייפ רעייז ךיז ןבָאה םירעיוּפ עשיניַארקוא

 ,ץלַא ייז ןופ ןעמענוצ ןוא ,רעגעלטכַאנ ףיוא ךיז וצ ןעמענניײרַא לעיצעּפס ייז

 בלַאה ןוא ןעיצּפָארַא סיפ יד ןופ לוויטש יד וליּפַא .ךיז ייב טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ

 טושּפ טָאה ןעמ ןעוו ,ןעװעג ןיא לָאפ ןייא טינ .ןביירטכרוד ייז עטעקַאנ

 רַאפ ןייז וצ םקונ ךיז טייהנגעלעג עטוג ַא טַאהעג טציא ןבָאה ייז .טעגרהרעד

 יבגל זיא ןלױּפ עקידנעייגרעטנוא סָאד סָאװ ,תולווע ערעייז רַאפ ,טולב רעייז

 ,עקיטלַאװעג ַא ןעוועג זיא ןקַאילָאפ וצ האנש יד ,טרָאװ ןייא טימ .ןעגנַאגַאב ייז

 .ענעּפָא ןַא

 ןטעבעג טָאה דיי ַא זַא .ה .ד :עכעלכַאז ַא ןעוועג זיא ןדיי וצ גנואיצַאב יד

 ןוא ןסָאריּפַאּפ ,קַאבַאט טגנַאלרַאפ םיא ןופ ןעמ טָאה ,ךלימ רעדָא טיורב
 דיי ַא טָאה רעמָאט .ןעמונעג טינ ןיוש ןעמ טָאה טלעג שילױּפ ןייק .ןכײלגסָאד

 .ןעמוקַאב טנעקעג טינ ךַאז ןייק רע טָאה ,ןטייב וצ סָאװ טַאהעג טינ

 סיורג ַא ןעוועג ךיוא ,זדנוא ןעּפעשט טינ סָאד זיא ,עיצַאוטיס רעד ןיא

 | ..קילג
 ,סעיינ ַא ןעוועג זדנוא רַאפ זיא'ס סָאװ ,ןעזעג ָאד רימ ןבָאה ךַאז ַא ךָאנ ןוא

 .םירעיוּפ יד ןשיווצ טיײקמערָא עסיורג ַא

 טָאה סע זַא ,ןעגנוגנידַאב עכעלרעדיוש עכעלעזַא ןיא טבעלעג ןבָאה םירעיוּפ

 ענעמייל ןעוועג רעזייה יד ןענייז לייט ןטסערג ןיא .טמעלקרַאפ ןצרַאה םייב טושּפ

 .טקעדַאב יורטש טימ ,תוכוס עטּפַאלקעגפינוצ רעטערב ןופ רעדָא ,סעטַאכ
 -- סעּפולַאכ יד .ןרעוו וצ טקיטשרעד ,תוחיר ןופ ךודַאז ַא ןעוועג זיא קינייװעניא

 ,טפול עקידנקיטש יד ,ץומש רעד ,'ד לע 'ד סיורג סעגָאלדָאּפ ןָא ,םירבק עתמא

 ןוא דמעה גנַאל ַא ,טנווייל עיור :ץכעוטנָא סָאד .טייקוויטימירפ יד ,טפַאשגנע יד

 סעטַאכ עסַאמ ַא ןיא זיא ,טיורב טושּפ ,טיורב .ץלַא זיא סָאד ,סעקטַאג רָאּפ ַא

 !לקיטרַא סוסקול א ןעוועג

 טיורק ,סעקַארוב ןופ) שיט םוצ ןעגנַאלרעד טגעלפ ןעמ סָאװ ,ּפוז לסיש יד
 עקיבוטש עלַא .לכאמיםיריזח ַא ןופ םעט םעד טַאהעג טָאה (לּפָאטרַאק רעדָא

 קירטש טימ ענעדנובעגוצ ,ךעלעגיוו ןיא .לסיש ןייא ןופ לפעל ענרעצליה טימ ןסע
 רעזייה בור ןיא .ןוויוא ןפיוא ןגיל טייל עטלַא יד ,רעדניק-גיוז ןגיל ,טיפוס םויז
 רַאּפ ַא ןוא ,קנעב רָאּפ ַא ,שיט ןסייוו ,ןטסָארּפ ַא ןופ ןענַאטשַאב לבעמ סָאד זיא
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 רַאפ טעב ַא יו טנידעג טָאה סָאװ ,טנַאװ רעד ייב רעטערב ענעגָאלשעגפיונוצ
 ...ערעגניי יד

 ףױא ,טנעקעג טָאה'מ יבַא ,ןקָארשעגּפָא טינ סָאד זדנוא טָאה ךעלריטַאנ

 לָאמנייא טשינ ךיא בָאה רעזייה עכלעזַא ןיא ,ןגײלקעװַא ּפָאק םעד ,העש רָאּפ ַא

 וצ יו ,רעסעב ץלַא ..קנַאב רעטרַאה ַא ףיוא רענייב לטניב ןיימ טגײלעגקעװַא
 ןעמַאוצ דרעפ ןטימ רעדָא ,המהב רעד טימ ,עלָאדָאטס ַא ןיא ןגיל

 עשילוּפ ןיא זדנוא ןעמ טגעלפ ,גוב םעד רעכירַא ןענייז רימ רעדייא

 ןעוװעג ןַאד ןענייז ןגעטש ןוא ןגעוו עלַא .טכעלש טינ ןעמענפיוא סעפולַאכ

 ,געט ענעי ןיא ןסע וצ סָאװיסעּפע ןעמוקַאב וצ .ןשטנעמ ןענָאילימ טימ טגיײלַאב

 ,ןעמונעג טינ ךיז טימ ןעמ טָאה טלעג ןייק .ןכַאז עטכייל יד ןופ טינ ןעוועג זיא

 רימ ןגעלפ ןלַאפ ךס ַא ןיא .טַאהעג טינ רימ ןבָאה ,ןטייב וצ סָאװ ,ןכַאז ןייק

 סלַא ,ךיא בָאה ,ערעדנַא ןיא .בר םענופ תוכז ןיא ןסע וצ סָאװ ןעמוקַאב

 ןענופעג ךיא בָאה עקזילַאװ ןיימ ןיא ...עקנַארק רַאפ תואופר ןבירשרַאפ ,רעקיײטּפַא

 ךס ַא .ןעמוקעג ץונוצ רעייז רימ זיא סָאד ןוא "ןָאדימַאריּפ , סעקשַארּפ עכעלטע

 ךיא סָאװ ,רעקוצ ךעלקיטש עכעלטע עניימ רַאפ ןעמוקַאב רימ ןבָאה גרַאװנסע

 סָאװ ,טסּוװעג טינ ןבָאה רעדניק יד סָאװ סעּפולַאכ ןעוועג .ךיז ייב טַאהעג בָאה

 עלעקיטש ַא ןגיילניירא ייז ןגעלפ ערעטלע יד ןעוו טשרע ...רעקוצ סנױזַא זיא סָאד

 ּוצ יורטוצ ןעמוקַאב ןוא ,טעװעקַאמסָאּפ ךיז ךעלרעדניק יד ןבָאה ,ליומ ןיא

 ..ןסע וצ סעּפע ןעמוקַאב רימ ןגעלפ תוכז רעייז ןיא ,זדנוא

 ןעמ זיא טעטש יד ןופ ...רערעדנַאװ טימ טגײלַאב ןעוועג ןענייז ןגעוו יד

 סָאװ וצ ,רעטילימ ןיא ןרעוו ןגוצעגנײרַא טעװ ןעמ זַא ,קידנעניימ ,ןפָאלעג

 רעד זיא ,רעטייוו גָאט ַא סָאװ רעבָא .טבערטשעג עקַאט ןבָאה זדנוא ןופ ךס ַא

 ,ןפמעק ןוא רעטילימ ןיא ןייג ןגעוו זַא ,ױזַא ,רעסערג ץלַא ןרָאװעג ןַאגַאלַאב

 .ןעוועג טינ דייר ןייק ןיוש זיא

 ,רעדעס יד ןופ ,רעדלעוו יד ןופ ןסעגעגפיוא טָאה ןשטנעמ םי רעד טָא

 ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא'ס .טנעקעג רָאנ טָאה'מ סָאװ ,ץלַא רענטרעג יד ןופ
 ןעועג ןענייז רעמענורב עלַא .ןעקנירט םוצ רעסַאװ טלעפרַאפ טָאה סע זַא
 ,טּפעשעגסױא

 טנעקעג טינ ,ײסָאש ןפיוא ןגיל ןבילבעג ךיא ןיב טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא

 ןגױצעגסױרַא םענורב ַא ןופ ןבָאה םירבח עניימ .טשרוד ןבילוצ ,רעטייוו ןייג

 ןבָאה לָאמ טייוצ ַא .טשרוד ןיימ טליטשעג טימרעד ןוא דמַאז ןסַאנ לסיבַא

 ןיימ ןליטש וצ ידכ ,סעקשטענרעב עיור-בלַאה עכעלטע ןבעג רימ טיילעגנוי

 ,טשרוד
 סָאד .ןדיי רעװעשרַאװ עפורג ַא ןפָארטעג רימ ןבָאה דלעפ ןעיירפ ַא ףיוא

 טגיילעגסיוא ןגעלעג ןענייז ןדיי יד ,רופ רעד ןופ טנַאּפשעגסױא ןעוועג זיא דרעפ
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 זַא ,טסעומשעגּפָא ןוא טגיילעגוצ ךיוא ךיז ןבָאה רימ .טורעג ןוא זָארג ןפיוא

 ,ףירגנָא-טפול רעיינ ַא ןכָארבעגסױא זיא לייוורעד ...ןעמַאזוצ רימ ןעייג רעטייוו
 ןיב ןוא ,טסימ עּפוק ַא ןיא ןבָארגעגנייא ךיז בָאה ךיא ,ןפָאלעצ ךיז ןענייז עלַא

 יד ,ןענַאגַאק טימ בר םעד טכוזעגפיוא ,טּפַאכעגפיוא ךיז בָאה'כ ...ןפָאלשעגייא

 .רענלימ ןשידיי םוצ קעװַא ןענייז רימ .ןעוועג טינ ןיוש ןענייז ןדיי רעװעשרַאוװ

 ןעקנַאט עשישטייד טימ שינעגעגַאב ַא

 ..יירעסיש עקידנרעהפיואמוא ןַא ןוא שיורעג קרַאטש ַא רימ ןרעהרעד םיצולּפ

 ךיז רַאפ ןעזרעד ןבָאה רימ .זָארג ןיא ןגיוצעגסיוא ךיז ןוא געוו ןופ ּפָארַא ךיילג
 ..ןטייז עלַא ףיוא ןסָאשעג דנילב ןבָאה סָאװ ,ןעקנַאט עשישטייד עקידנרָאפ ייווצ

 ןכָאװ ייווצ ..ןצרַאה ןפיוא טייקרעטיב ןוא שינרעגרע יד רָאפ ךיז טלעטש

 . ,סופוצ סרעטעמָאליק רעטרעדנוה טכַאמעגכרוד ,ןגעוו יד ףיוא ןרעטצניפ רימ יו

 ךיז טזייוו .ןטינשעגּפָא זדנוא ייז ןבָאה ָאד ןוא ,שטייד ןטימ ןפערט טינ ךיז ידכ
 !ָאד ןיוש ייז ןענייז ,ךיז ןביילק רימ ןיהּוװ ,טרָאד זַא ,סױרַא

 עלַא סענעשעק יד ןופ ןעמונעגסױרַא ךיא בָאה ,דרע רעד ףיוא קידנגיל

 ץלַא ןוא ,ןעלטעצ ערעדנַא ענעדיישרַאפ ןוא ווירב ,סעיצַאמיטיגעל ,ןריּפַאּפ

 םוצ קירוצ ןפָאלעגרעבירַא רימ ןענייז ןרָאפעגּפָא ןענייז ןעקנַאט יד ןעוו .ןסירעצ

 טנעמָאמ םעד ןיא ןוא ,טריסַאּפ טָאה זדנוא טימ סָאװ םיא ןלייצרעד רימ .רענלימ

 זַא ,שיניַארקוא ןיא טלייצרעד ןוא ,ץעגייש רעשיניַארקוא ןַא וצ םיא .וצ טמוק

 ןוא ןסָאריּפַאּפ םירעיוּפ יד ןלייט ייז ןוא ןשטייד ןַארַאפ ןענייז ףרָאד ןיא

 ..ךעלטניירפ ןוא טוג רעייז ןענייז ייז ...סּפַאנש ךיוא ןבָאה ייז ...קַאבַאט

 ןפרָאװרַאפ ַא ןיא ,ָאד ?סױרַא ךיז ןעמ טעװעטַאר יװ ?ןעמ טוט סָאװ

 ךָאד טעװ ןעמ ..!ןשטייד יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפנײרַא ,ףרָאד ןשיניַארקוא

 | .ןעמוקעגניהַא זיא ןייבעג רעזדנוא ּוװ ,ןסיוו טינ וליפא

 ןייק געוו םעד ןזייוו זדנוא לָאז רע זַא ,ץעגייש ןטימ ןדער טוװּורּפ בר רעד

 ןיג רעטעמָאליק 8 :ןופרעד ןרעה טינרָאג ליו ץעגייש רעד רעבָא ,לעװָאק

 | !טייצ ַאזַא ןיא טכַאנייב

 סעטָאלז ןעצ ןופ עבטמ ענרעבליז ַא ענעשעק ןופ סױרַא טמענ בר רעד

 זדנוא ןזייו ןרַאפ וטסמוקַאב סָאד, ,רע טגָאז ,"ַאנ, .ץעגייש םעד טזייוו ןוא

 סרעטעפ ןייז זיב ןריפרעד וצ זדנוא ןעגנַאגעגנייא זיא ץעגייש רעד ."געוו םעד
 רע יװ ןייז לָאז ,אלימ .רענלימ ןופ רעטעמָאליק ןבלַאה ַא טימ ייווצ ,עּפולַאכ
 ..רימ ןבָאה הרירב ַא ,ליוו

 רע ןעוו ,רענלימ םייב טזָאלעגרעביא רימ ןבָאה ץעגייש ןרַאפ טלעג סָאד

 סױרַא ןענייז רימ .רעטצניפ טוג ןרָאװעג זיא סע .לטעצ ַא ןעגנערב זדנוא ןופ טעוו

 עקיטָאלב ךרוד ןעגנַאגעג רימ ןענייז גנַאל .ןדיי-טינ ןוא ןדיי -- ןעצ ןַאמ ַא
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 זאא

 .ןגיוא יד רַאפ ןייש לקיטש קידעבעל ןייק טינ ןעמ טעז םורַא ןוא םורַא .רעדלעוו

 ,ןעמַאזוצ ןטלַאה וצ ךיז ןעימַאב רימ .סיפ יד ןופ רערעדנַא ןַא טלַאפ עלייוו עלַא

 ירַאפ ץעגייש רעד טָאה קילגמוא םוצ .ןּפמוז יד ןיא ןרילרַאפ וצ טינ ךיז ידכ

 רימ ןבָאה העש יירד ...געוו ןקיטכיר םעד ןעניפעג טנעקעג טינ ןוא טעשזדנָאלב

 םיוק ,ךָאד ..תוחוכ ןָא ןבילבעג ןענייז רימ ,ןּפמוז יד רעביא טיײרדעגמורַא ךיז

 ךיילג ךיז ןענייז רעייג עשידיייטינ יד .טרָא ןקיטיונ םוצ ןכָארקרעד ,עקידעבעל

 רעױּפ םוצ ןיירַא ןענייז טירדעבלַאז ,רימ .יורטש סעטרעטס יד ןיא ןעגנַאגעצ

 ןעוועג ןענייז רימ םגה .שממ בורג ַא !בוטש ַא ןעוועג סָאד זיא יוא .בוטש ןיא

 .רעטייוו ןייג ןגעוו ןדער ןעמונעג ךיילג ךָאד רימ ןבָאה ,טרעטַאמרַאפ-טױט

 ןייג ןגעו וליּפַא ןרעה טינרָאג ליװ רעיּפ רעד :גָאט רעקיטכענ ַא רעבָא

 ,עטרעטַאמעגסיוא .בוטש ןיא ןבילבעג ןענייז רימ ...טינ ןענָאילימ רַאפ ...טכַאנייב

 רעד ףיױא רעוװו ,דרע רעד ףױא רעװ ,ןלַאפעג ,עטעגרהעג יװ רימ ןענייז

 / ײקנַאב רעקיצנייא

 ןקידרעטייוו ןיא סױרַא רעיופ ןופ גנוטײלגַאב רעד ןיא רימ ןענייז גָאטרַאפ

 םעד ודנוא ןזיוועג ,ךַאילש ןפיוא טריפעגסורַא זיולב זדנוא טָאה רע .געוו

 טינ ןבָאה'ס .טגָאזעגּפָא ךיז רע טָאה זדנוא טימ ןייג רעטייוו רעבָא ,געוו

 .ארומ טָאה רע -- דייר ןייק ןפלָאהעג

 סָאד ןוא טלעג ןטעבעג רע טָאה ,ךַאילש ןפיוא זדנוא ןריפסיורַא ןרַאפ

 .דנַאטשמיא ןעוועג טינ רימ ןענייז טלעג טימ םיא ןלָאצַאב .קינייװ טינ אקווד

 הזב רעיּפ םוצ ןָאטעג גָאז ַא ךיא בָאה ,געווסיוא ןייק קידנבָאה טינ

 : ןושלה

 ,רקפה ףיוא טזָאלעגרעביא רימ ןבָאה ץלַא ,סופוצ שזדָאל ןופ ןפיול רימ,

 ,טינרָאג ןבָאה רימ .סעילימַאפ ערעזדנוא טימ רָאפ טמוק סע סָאװ טינ ןסייוו רימ

 רַאפ סָאװ ןוא ןבעג ריד רימ ןלָאז סָאװ .זדנוא ףיוא טסעז וד סָאװ ,םעד ץוח ַא

 .רעייפ שילעה ַא טנערב םורַא ,ךָאד טסעז וד ?ריד רַאפ סָאד טָאה טרעװ ַא

 ,ןשטנעב רָאיייינ ןקיטציא רעזדנוא וצ ךיד לָאז רע זַא ,בר רעזדנוא ייב טעב וד

 טסלָאז ,טסגָאמרַאפ וד סָאװ סטוג ץנַאג ןייד ןוא עילימַאפ ןייד טימ דוד זַא

 סָאד ,ןשטנעב ךיד טעװ בר רעד .הפירש רעד ןופ ,טרירעג טינ ,ץנַאג ןביילב

 ..?גנונױלַאב עטסעב יד ריד רַאפ ןייז טעוו

 ...סָאריּפַאּפ ַא ןוא טנַאה יד טגנַאלרעד םיא ךיא בָאה ייברעד

 טינ טרָאװ ןייק טָאה רע .רעטּפעלּפעג ַא יו ןייטש ןבילבעג זיא רעיוּפ רעד

 בר רעד -- ןעמלצ ןוא ןעמלצ ךיז ןעמונעג .ליומ ןופ ןעגנערבסורַא טנעקעג

 ..טנגעזעצ קיצרַאה ךיז ןבָאה רימ ןוא טנַאה יד טגנַאלרעד ךיוא םיא טָאה

 ןוא טײטש רעױּפ רעד יװ ,ןעזעג ךָאנ רימ ןבָאה ,געוו קיטש ַא קידנעײגּפָא

 ..טנעה יד טימ זדנוא וצ טכַאמ
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 ןוא ריא טָאה ןלַאפניײיא -- בר רעד רימ וצ טגָאז -- יקסשירעבלַאב ,ונ --

 ..םיארונ-םימי עקיטציא יד וצ טסַאּפעגוצ ...ןושל-הנעמ ןטכעלש טינ ַא ךיוא

 ,ףרָאד טיורג ַא ןיא ןעמוקעגנָא גָאטיײב ןוא ,ךַאילש ןטימ קעװַא ןענייז רימ

 ןסעוצּפָא ןבעגעג .ןעמונעגפיוא םערַאװ זדנוא טָאה ,טרָאד קינבושי רעשידיי רעד

 ןענייז טנװָא ןטכענ :השעמ ַאזַא קינבושי רעד זדנוא טלייצרעד ייברעד ןֹוא

 ןבָאה םירעױּפ יד ,ןדיי ענעקָארשרעד-טױט םוצ ייווצ ןעמוקעגנָא ףרָאד ןיא

 זַא ,טלייצרעד ייז ןבָאה ,ךיז קידנקיאורַאב .בוטש ןיא םיא וצ טריפעגניירַא יז

 ןבָאה געוו ןפיוא .רופ א ףיוא ןדיי רעװעשרַאװ 10 ןופ עפורג ַא ןעוועג ןענייז ייז

 ןענייז עקינייא ,יירעסיש עקידתונמחרמוא ןַא ייז ףיוא טנפעעג ןעקנַאט עשישטייד

 ךיז ןבָאה ייז .טשינ ייז ןסייוו ,טריסַאּפ טָאה עקירעביא יד טימ סָאװ ,ןלַאפעג

 . ,ףרָאד םוצ ךיז טּפעלשרעד םיוק ןַאד ןוא בורג ַא ןיא ןטלַאהַאב

 סָאװ ,ונ, :גָאז ַא בר רעד רימ וצ טיג ,השעמ עצרוק יד קידנרעהסיוא

 זדנוא טָאה םלוע לש ונובר רעד זַא ,טעז ריא ,יקסשירעבלַאב ,רעטציא ריא טגָאז

 יד ןגעק טכַאקעג ױזַא ךיז טָאה ריא ןוא ,געוו ןרעכיז ַא ףיוא טריפעג ןטכענ

 ..ןעמונעגטימ טינ זדנוא ןבָאה ייז יאמלה , ...סרעכיווערַאמ רעװעשרַאװ

 .ייה ןשירפ ןיא םעדיוב ןפיוא קינבושי םייב טקיטכענעג ןבָאה רימ

 ןליוּפ ןוֿפ גנולייטעצ עטרעפ יד

 .לעװָאק וצ טריפ סָאװ ,ךַאילש ןטיירב ןטימ קעװַא רימ ןענייז ירפ סנגרָאמוצ

 ןבָאה ,געטש ןוא געוו רעדעי ןעוועג לופ זיא'ס עכלעוו טימ ,ןקַאילָאּפ יד ןופ

 ןליוּפ ןפלעה וצ המחלמ ןיא ןיירַא זיא דנַאברַאפנטַאר זַא ,טרעהעג רדסכ רימ

 ,טביולגעג טינ ללכב םעד ןיא רימ ןבָאה הליחתכל

 געט רָאּפ עטצעל יד .טריּפשרעד ָאי ךיילג רימ ןבָאה רעבָא ךַאז ןייא
 ,ןפירגנָא-טפול ןייק טנגעגַאב טינ זדנוא ןבָאה

 ,ףרָאד ַא ןיא ןייֹרַא רימ ןענייז ,גָאטײב רעכמעטּפעס ןט19 םעד ,קיטסניד

 ןוא ןַאמרעגנוי ַא ןפָאלעגסױרַא זיא בוטש ַא ןופ .לעװָאק רַאפ רעטעמָאליק 0

 :ןָאטעג ףור ַא

 טימ ןיירַא עשז טמוק ?ָאי ,שודָאל ןופ טייז ריא ,יקסשירעבלַאב רעטסיגַאמ

 ,בוטש רעקיאייברעד ָא-רעד ןיא ריט
 -"וב-לכ , קידלטעטשניילק ,שידיי ,ןיילק ַא ךרוד ןיירַא רימ ןענייז בוטש ןיא

 זיא רעמיצ רעצנַאג רעד ."טטעשעג לַאסרעװינוא  שיפרָאד ןימ ַא ,לבלעוועג

 -ספרָאד עשידיי ענייש ,עגנוי א ,עטסָאבעלַאב יד .םיטילּפ -- ןדיי טימ לופ ןעוועג

 טימ דרע רעד ףױא סרעגעלעג טכַאמעג ,ןסע טגנַאלרעד זדנוא טָאה ,יורפ

 ,טנַאװעגטעב ךס ַא

 ףיױא ךיז טוט סע סָאװ טסוװרעד ךיז רימ ןבָאה ןדיי עטלמַאזרַאפ יד ןופ
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 ןבעגעגנָא טָאה עװקסָאמ יװ ,ָאידַאר ןכרוד טרעהעג ןיײלַא ןבָאה ייז .טלעוו רעד
 ייר ַא ןעמונרַאפ טָאה ןוא ץענערג עשיליוּפ יד רעכירַא זיא ײמרַא עטיור יד זַא

 1 .החמש אלמ ןעוועג ןענייז עלַא ,רעטייוו ןָא טייג שרַאמ רעד ןוא טעטש

 ךרוד ןצעזַאב ןגעוו ,ָאידַאר ןכרוד טרעהעג ןיילַא ךיא בָאה רעטעּפש לסיבַא

 ,לעװָאק ןוא ענווָאר ײמרַא רעטיור רעד

 רָאלק זדנוא זיא טציא .טשרעקַאב ןעמעלַא טָאה דיירפ עכעלנייוועגמוא ןַא

 ,המחלמ ןיא ןייֹרַא עקַאט זיא דנַאברַאפנטַאר :רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,ןרָאװעג

 ךיז ןשיווצ ןליטעצ וצ ןליוּפ ידכ רָאנ ,ןלױּפ ןפלעה וצ ידכ טינ רעבָא
 | ,דנַאלשטיײד ןוא

 ןעװעג זיא יײסָאש רעד .לעװַָאק ןייק קעװַא רימ ןענייז ירפ סנגרָאמוצ

 ײנַאגרָאזעד טליפעג ללכב ךיז טָאה'ס ,ןכַאז עשירעטילימ ליפ טימ ןפרָאװרַאפ

 .טנגעגמוא רעד ןיא תורקפה ןוא עיצַאז

 ךיא בָאה געוו ןכעלרעדיוש ןצנַאג םעד זַא ,טּפַאכעג ךיז ךיא בָאה םיצולּפ

 סָאד ךיא בָאה טציא טשרע .עקסַאמיזַאג א ךיז ףיוא קידנגָארט טכַאמעגכרוד

 ...ןֿפרָאװעגּפָארַא ךיז ןופ

 ,רעבמעטּפעס ןט20 םעד ,ךָאוװטימ

 ,לעװַָאק ןיא ןיירַא רימ ןענייז

 לעװַאק ןיא ווֿפיכ"םוי

 לעװָאק ןיא זיא טייצ-סנדירפ ןיא

 25.000 א ןופ גנורעקלעפַאב ַא ןעוועג

 . טציא ,12,000 ךרעב ןדיי ייז ןופ ,תושפנ

 150 ַא יאדווא ןעוועג לעװָאק ןיא זיא

 ןעוועג ןענייז רעזייה עלַא ,ןַאמ טנזיוט

 םיטילּפ טימ ,ּפָאק ףיוא ּפָאק ,טלופרעביא

 ןעוועג ןענייז ןסַאג עלַא .ןליוּפ ץנַאג ןופ

 עכלעוו ,רעיײמרַאטױר טימ טלופרעביא

 רעד טימ טסעומשעג ךעלטניירפ ןבָאה

 .גנורעקלעפַאב רעליוויצ

 ןייק ללכב ךיא בָאה 1921 רָאי ןופ

 "רעד שממ ןיב ךיא .ןעזעג טינ ןסור
 ּפיט םעיינ ַא קידנעזרעד ןרָאװעג טניוטש

 ייז ןגעלפ ןעהעש .דנַאלסור ןופ שטנעמ

 עלַא ףױא ןרעפטנע קיאור ןוא ןייטש  -רעדנַאװ ןייז ףיוא יקסשירעבלַאב לדנעמ
 ןרָאװעג טלעטשעג ייז ןענייז סָאװ ,תולאש 1929 רעבמעטּפעס ,לעװָאק ןיא ,געוו
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 טול טרעפטנעעג ,טסייה סָאד ,עטריניטור ,ערעכיז -- תובושת יד .רעהפיוא ןָא

 ןוא שיגָאל ןגעלפ ייז זַא ,טקַאפ ַא .סיוא טינ טכַאמ סָאד רעבָא ,ןעגנוזייוונָא

 יברעד ןוא טריסערעטניא טָאה ןרעדעי סָאװ ,ץלַא ןרעלקרעד קידנגייצרעביא

 ןכעלטפַאשלזעג ןוא ןשיטילָאּפ ןופ ןעמעלבָארּפ עלַא ןיא טייקטינעג ןזיװעגסױרַא

 בָאה ,לעװַאק ןיא ןעוועג ייז טיִמ ןיב ךיא סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד רַאפ .ןבעל

 עניימ ,טניוטשעג בָאה ךיא ,טרָאװ-לדיז ןייק טרעהעג טינ לָאמנייא ןייק ךיא

 ויא סָאד טָא !עינָאפ עקַאט ןיא סָאד -- טבױלגעג טינ ןגיוא ענעגייא

 ..!טַאדלָאס רעשיסור ַא

 ןלָאצ ןגעלפ רעײמרַאטיױר יד ,ךעלרעגייז טימ רחסמ ַא קעװַא זיא סַאג ןפיוא

 ?יסַאשט, ַא ,לרעגיײז-טנַאה ַא רַאפ זיײרּפ ןדעי

 ןשילױוּפ ַא ןיא ,טַאדלָאס ַא ןלַאפעגפױרַא רימ ףיוא זיא טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא

 סטרָאּפַאּפַאר יורפ ןעוװעג זיא סָאד .טשוקעג ןוא טזדלַאהעג ךימ ןוא ,רידנומ

 טעדנּוװרַאפ ,רעטילימ ןשילױּפ ןיא טנידעג טָאה רע :;שזדָאל ןופ רעדורב

 טגרָאזַאב רימ ךיילג עקַאט טָאה רע .לָאטיּפש ןופ סױרַא טשרָאקָא ,ןרָאװעג

 טָאה עכלעוו ,הליהק רעשידי רעד ןיא .רעדיינש ןשידיי ַא ייב הריד ַא

 ןטוג ַא ןעמוקַאב רימ רַאפ רע טָאה ,טעברַא-ספליה עשיגרענע ןַא טלקיװטנַא

 זיא רעדיינש ןופ הריד יד ..ןפלָאהעגטימ ליפ רעיײז רימ טָאה רע ,קָאיַאּפ

 ,ןשטנעמ טימ םי ַא ןעוועג רעבָא זיא בוטש ןיא .ןרעמיצ עסיורג 3 ןופ ןענַאטשַאב

 ןפָאלש םוצ דרע רעד ףיוא ןגיילסיוא ךיז ןעמ טגעלפ טכַאנרעדפיוא ןעוו
 ןבילבעג טינ עגָאלדָאּפ רעד ףיא טרָא לציּפ ןייק שממ זיא

 ןוא טיורב לקיטש ַא טימ טסַאפרַאפ ךיא בָאה ,רוּפיכ-םוי ברע ,קיטיירפ

 ךיא עכלעוו ,רעייא ןופ טכַאמעג רימ טָאה עטסָאבעלַאב יד סָאװ ,ןכוקנייפ א

 ייב ,ןַאמ-סגנונעדרָא ןשידיי ַא ןופ ,ייר ַא ןָא ןעמוקַאב קילעפוצ גָאט םעד בָאה

 ךימ רע טָאה רעשזדָאל סלַא .רעייא טלייטעג טָאה ןעמ ּוװ ,וויטַארעּפָאָאק ַא

 עסיורג א ןעוועג זיא ,טייצ רענעי ןיא ,רעייא עכעלטע ןעמוקַאב סָאד .טנעקרעד
 ,.גנוכיירגרעד

 עכלעוו ,לוש רעסיורג רעד ןיא ,סָאבעלַאב ןטימ קעװַא ךיא ןיב ,ירדנ לכ וצ

 ןעזעג ןעמ טָאה ,ןדיי רעלוװָאק יד ץוח ַא .םלוע ןקיזיר ַא טימ טקַאּפעג ןעוועג זיא
 ןפרָאװעג ךיז טָאה סרעדנוזַאב .טייל-רעטילימ לָאצ עשּפיה ַא ןוא םיטילּפ ךס ַא
 זיא רימ ןצ .ןריציפָא ןוא רעײמרַאטױר עשידיי לָאצ עסיורג יד ןגיוא יד ןיא
 סָאד !ָאי .ןייוועג ַא טימ רימ ףיוא ןלַאפעגפױרַא ןוא ,ןַאמרעגנוי ַא ןעמוקעגוצ

 יד ייב רעציזרָאפ רעד ,רעניײמ רבח רעטנעָאנ ַא ,שטיװָאמַארבַא ךָאד זיא
 .שמש ןטימ ןעמוקעגוצ רימ וצ רע זיא םורַא עלייוו ַא ןיא .רעלדנעהניילק
 ייב טצעזעגקעװַא ךימ ןוא תילט ַא טגנַאלרעד ,םולש ןבעגעגּפָא רימ טָאה רענעי

 ןיא רעטצניפ ןרָאװעג גנילצולּפ זיא ,ירדנ לכ רַאפ טרַאה .טנַאװ-חרזמ רעד
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 סנעמעוו לָאמַא טינ סָאד זיא .ןצרַאה םייב ןָאטעג סיר ַא רימ טָאה'ס .לוש
 רעבָא ןעוועג טינ ןיוש טנװָא םעד לוש ןיא זיא ערטקעלע ןייק ?לציּפש ַא
 טימ .ןענעװַאד סָאד טכעלגעמרעד ןבָאה סָאװ ,טכיל ךס ַא טנערבעג ןבָאה'ס

 ?םייהַא, ןעגנַאגעג ןעמ זיא טימעג טקירדעג ןוא רעווש א

 יד ןיא רוּפיכ-םוי ןקילָאמַא ןופ רעדליב ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ןגיוא יד רַאפ

 ןעלטיק עסייוו ןוא םיתילט ןיא ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ ּוװ ,ןזיולק רענליוו

 ..לושיטָאטש רענליוו רעטלַא רעד ןיא רופיכ-םוי רעד ןוא .טנװַאדעג סייח ןבָאה

 טָאה רעסַאװ ןיא שיפ ַא ,ןגיל ןעמעלַא ףיוא טגעלפ סָאװ ,המיא יד ,השודק יד

 ..טרעטיצעג ןַאד ךָאד

 זיא ןעמ ןעוו ,רעטציא ןעוועג זיא ןצרַאה ןפיוא רעטצניפ ןוא רעטיב יו

 ,ןפרָאװרַאפ ,ןייטש ַא יו טנלע ,זיוה דמערפ ַא ןיא ןעמוקעגקירוצ ירדנ לכ ןופ

 ןופ רעקרַאטש ןעמ ןזיא ,טצַאלּפעג טינ טָאה ץרַאה סָאד זַא ...טמַאזנייארַאפ

 ..ןזייא

 ענבָארד ַא טעּפַאקעג טָאה'ס ,רענרומכ ַא ןעוועג זיא גָאט רעקידרוּפיכ-םוי רעד

 קידנעטשלופ ךרודַא זיא גָאט רעד .לוש ןיא ןעוועג גָאט ןצנַאג םעד טעמכ .לדנגער

 .קיאור

 עטסָאבעלַאב יד .גנירעה טימ טיורב טַאהעג ךיא בָאה ןטסַאפוצּפָא ףיוא

 .ייט ןוא ךיוי עטוג רעלעט ַא ןבעגעג רימ רעבָא טָאה

 טָאה רעכלעוו ,בר ןטימ טנגעזעצ קיצרַאה ךיז רימ ןבָאה רופיכ-םוי ךָאנ

 זַא ,טרזחעגרעביא לָאמ ליפ טָאה בר רעד .ענװָאר ןייק םייהַא ןבילקעג ךיז

 ןייז טימ ןרָאפוצּפָא ןעימַאב ךיז ןטייקכעלגעמ עלַא טימ רע טעוװ ענווָאר ןופ

 זיא יצ .ןבעל וצ טייקכעלגעמ ןייק טינ רע טעז ָאד .לארשי ץרא ןייק עילימַאפ

 ןיימ ןייז תורוש יד ןלָאז ,סלַאפנלַא .טינ ךיא סייו -- ןעגנולעג סָאד םיא

 ,דיי ןקיזָאד םעד רַאפ קנַאד ןטסקיצרַאה ןופ קורדסיוא

 ריא ביוא .ךיז טניפעג ריא רָאנ ּוװ ,יבר ,קנַאד ןטסקיצרַאה ןיימ טמענ

 ןייז תורוש יד ןלָאז ,ןרָאיםערוטש יד ןבעלוצרעביא ןעוועג הכוז טינ טָאה

 !טלַאטשעג רעקיטכיל רעייא ךָאנ הבצמ ַא

 "ןַאב יד גנונעדרָא ןיא טכַארבעג רעײמרַאטױר יד ןבָאה לענש רעייז

 ןעמ זַא ,ןרָאװעג ןדלָאמעג זיא ,רעבמעטּפעס ןט727 םעד ,ךָאוװטימ ןוא ,סעיניל

 .ענליוו ןייק ןרָאפ ןעק

 ענליוו ,עדיל ,שטיוװַָאנַארַאב ,ץעיגינול

 ענייש ,עיינ רָאּפ ַא טימ טגרָאזַאב שטיװָאמַארבַא ךימ טָאה ןרָאּפסױרַא ןרַאפ

 ןיב ,םיטַאבעלַאב עקיצרַאה עניימ טימ ךיז קידנענעגעזענּפָא .ןשָאלַאק ןוא ךיש

 ,ענליוו ןייק ןרָאפעגסױרַא גָאט םעד ךיא
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 .ענליוו ,עדיל ,שטיוװָאנַארַאב ,ץעינינול ,לעוװָאק :ןעוועג זיא טורשרַאמ רעד

 סָאד זיא טייצ ַאזַא ןיא .גָאט ןבלַאה ַא טימ ייווצ טרעיודעג טָאה געוו רעד

 ךיא בָאה לעװָאק ןופ ןרָאפסױרַא ןרַאפ .ךס ןייק ןעוועג טינ קיסעמשינטלעהרַאפ

 זיא געװ ןיא .טנַאדנעמָאק ןשיטעיוװָאס ןופ קסוּפָארּפ ַא טימ טגרָאזַאב ךיז

 ענעדיישרַאפ טרעהעגנָא ךיז ןעמ טָאה ןָאגַאװ ןיא .ןעמוקעג ץונוצ טוג רעייז סָאד

 -קיטישּפ רַאּכ ,קיאור ןרָאפעג ןיב ךיא .ןכָאװ ריפ עטבעלעגכרוד יד ןגעוו תוישעמ

 רעליטש ןעוועג ןענייז עקידנרָאפטימ יד .טַאהעג טינ ארומ ןייק ךיא בָאה ןדלעה

 ,ךיז ןטייב ןטייצ ,ָאי ...זָארג ןופ רעקירעדינ ןוא רעסַאװ ןופ

 ןעװעג זיא'ס יװױזַא .ענליוו ןיא ןעמוקעגנָא ריִמ ןענייז טכַאניב קיטיירפ

 -עטרַאװ ןיא ןציז טמעג טכַאנ עצנַאג יד ןעמ טָאה ,העשיייצילַאּפ רעד ךָאנ

 טימ טגיײילרַאפ ןעוועג יא לַאזקָאװ רעצנַאג רעד .סַאלק ןטשרע ןופ לָאז

 ןכַאז עטכייל יד ןופ ןעוועג טינ זיא ןציז םוצ טרָא ןַא ןעמוקַאב סָאד .ןשטנעמ

 םעד ,תבש .לַאזקָאװ ןופ טזָאלעגסױרַא זדנוא ןעמ טָאה גָאטרַאֿפ טשרע

 ןוא ןעמַאמ ןיימ ןצ ,םיהַא ןעמוקעגנָא ךיא ןיב ,1929 רעבמעטּפעס ןט09

 ,טקעּפסָארּפ יקסוענ רעד לָאמַא) 50 רעמונ סַאג עטיירב ףיוא ,רעטסעווש

 .(רעטַאעט ןשיסור םעד ןגעקטנַא

 -ַאי סָאד ,בוטש ןיא גנושַארעביא יד

 טלָאװמ יו טקנוּפ ,ןייוועג עכעלרעמ

 ..טלעוו רענעי ןופ שטנעמ ַא ןעזרעד

 טסוװרעד ךיז ךיא כָאה טשרע ָאד
 ןגעו טליײצרעדנָא ץלַא טָאה'מ סָאװ

 ףסוי .ודַא טימ ןיב ךיא זַא -- רימ

 עטייווצ ַא .דנַאלסױא ןיא קעוװַא ןַאמצייוו

 לוסנָאק ןטימ ןיב ךיא זַא -- עיסרעוו

 רַאקסָא סעזערּפ ןופ ןוז רעד ,ןָאק סקַאמ

 רעוועזדיוו, רעד ןופ רעמיטנגייא -- ןָאק

 ,דנַאלגנע ןיא קעװַא --- ?רוטקַאפונַאמ

 רעד ייב ןעזעג ךימ ןבָאה רעדיוו ערעדנַא

 ,ץענערג רעשינעמור

 סָאװ ,רָאי 14 ןופ סיירעביא ןַא ךָאנ

 ןיב ,שזדָאל ןיא טבעלעגּפָא בָאה ךיא

 ןיא ,עגליו ןייק ןעמוקעג קירוצ ךיא
 ןופ ןוא שזדָאל ןיא ײטרַאּפ רעשיטסיק

 ןיא דנַאברַאפ-רעקרעװטנַאה ןלַארטנעצ םעד בָאה ךיא ּוװ ,םַײה רעטלַא ןיימ
 1941 ינוי ןט3 םעד ןברָאטשעג ןלױּפ סכַארברַאֿפ ןבעל ןיימ ןופ לייט ןטסערג

 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיז ,ןרָאי עגנו7 עניימ ,טייהדניק ןיימ

 -לָאפ ןופ רעציזרָאפ ,ןַאמציײװ ףסוי .וודא
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 ןיימ ןביוהעגנָא ָאד ןוא ,טַאהעג הנותח ָאד ,טרידוטשעג ןוא טנרעלעג ָאד

 ,טעברַא עכעלטפַאשלעזעג

 ןיא ,קילגמוא סָאד ,ןברוח םעד קידנעעזוצ ,ץרַאה םייב ןסירעג טָאה'ס

 ..שדוח ןקיצנייא ןייא ןופ ךשמ ןיא ,ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא ןענייז רימ ןכלעוו

 טָאה סָאװ ,סנ רעטײװצ רעד ןעװעג זיא ענליו ןייק ןעמוקנָא ןיימ

 .הפוקת רעכעלרעדיוש רעד ןיא החּפשמ ןיימ ןוא ךימ ןפָארטעג

 1939 ,ענליוו

 .רעטנעצ-םיטילּפ רעשידיי רעקיזיר ַא ןעוועג טנעמָאמ םעד ןיא זיא ענליוו

 ןטנַאקירבַאפ עשידיי עכייר :םיטילּפ ןעמוקעגנָא רעהַא ןענייז ןלױּפ ץנַאג ןופ
 םתס ןוא ,ןרָאיטקַא ,ןטסילַאנרושז ,ןטַארעטיל ,ןרָאטַאנעס ,ןטַאטוּפעד ,םירחוס

 טכוזעג ָאד ןבָאה עלַא ןוא ץלַא .ןשטנעמיסטעברַא ןוא ץנעגילעטניא עשידיי

 * ןטילעג טינ יװ טעמכ ענליוו טָאה דָאירעּפ-המחלמ ןטשרע ןיא .החונמ-םוקמ ַא

 זיא ןוא ,ענליוו ןעמונרַאפ רעבמעטּפעס ןט19 םעד טָאה ײמרַא עטיור יד

 רעזײלסױא סלַא ,גנורעקלעפַאב רעד ךרוד ןרָאװעג טנגעגַאב קיצרַאה רעייז

 עשירָאזיװָארּפ א ןרָאװעג טלעטשעגנייא ךיילג זיא'ס .,רַאמשָאק-חמחלמ ןופ

 .טכַאמ

 וזדָאװ, :ןופ סרעיירש יד ,"ןָאזָא, ןופ םילשומ ןוא ןדלעה עקילָאמַא יד

 ךיז ןענייז (ענוװָאק ףיוא זדנוא ריפ ,רעריפ) '?ָאנװָאק ַאנ סַאנ שזדַאװָארּפ

 :לעװַָאק ןיא יו ױזַא טריפעגפיוא ענליוו ןיא ךיז ןבָאה רעיײמרַאטיױר יד ,ןפָאלעצ

 ןרעג טרעפטנעעג ,רעגריב עלַא טימ ןסעומש טריפעג ,טַאקילעד ,טפַאהרעטסומ

 .ןגַארפ ײלרעלַא ףיוא
 .טכַאמרַאפ לייטנטסרעמ רעבָא ,תורוחס טימ לופ ןעוועג ןענייז ןטפעשעג יד

 ןכַאז ךס ַא ןרָאװעג טפיוקעגנייא ןענעז'ס ןוא טזיײלעג ךס ַא ןעמ טָאה ךָאד

 ןגעלפ רעײמרַאטױר .זָאלטרעװ טעמכ ןרָאװעג זיא עטָאלז רעשיליוּפ רעד

 ןגעלפ ןפיוק .גונעג טַאהעג טָאה ייז ןופ רעדעי סָאװ ,טלעג שיסור טימ ןלָאצ
 ,ןעזעג ןבָאה ןגיוא ערעייז סָאװ ץלַא ייז

 יב זיא יצ ןוא ןייא ליפ ױזַא ייז ןפיוק סָאװרַאפ ,הלאש רעד ףיוא
 ןייא טימ עלַא ןרעפטנע ייז ןגעלפ ,ןעלקיטרַא עקיזָאד יד ןיא קחוד ַא יז

 רעד ,קדצ רג רעד :"עקיָארט עקילייה יד, :לטרעװ ַא ןעגנַאגעגמורַא זיא ענליוו ןיא *

 ןטיהרַאפ טָאה -- םארבָארטסָא ןופ רעטומ עקיליײה ייד ,לידבהל ,ןוא ןואג רענליוו

 .ןרַאפעג-המחלמ עלַא ןופ טָאטש יד
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 ןקיטיונ רימ .ןַארַאפ ץלַא זיא זדנוא ייב .(יקרַאדָאּפ) תונתמ ןפיוק רימ , :ץורית

 רעדילגטימיהחּפשמ ערעזדנוא רַאפ רָאנ ןליו רימ .טינרָאג ןיא טינ ךיז

 ..?דנַאל ןזַאושזרוב ַא ןופ ןטנעזערּפ ןקיש

 ץרַאװש ןוא טַאנַארג ,רוטקַאפונַאמ ףיוא ןפרָאװעג ךיז ייז ןבָאה לעיצעּפס

 "דייז ,שעוװ-ןעמַאד ןפיוק ןגעלפ ייז .ןרילָאק עטבילַאב ערעייז ןעוועג ןענעז

 !יסַאשט ןטסרעממַא ןוא גרַאװכוש .,ןכַאז-רעדניק ,רעדיילק ףיוא ןפָאטשילָאװ ןוא

 .גרַאװנסע טריסערעטניא ייז טָאה ןטסקינײװמַא ,ךעלרעגייז ןוא ךעלרעגייז

 = ,ןשינעגניד ןָא ,ןטעב טגעלפ ןעמ לפיוו טלָאצעג ייז ןבָאה ץלַא רַאפ
 טפיױקרַאפסױא ןוא רוטקנוינָאק יד טצונעגסיוא ךס ַא ןבָאה ,ךעלריטַאנ

 ןעוו ,וצרעטעּפש .סעצנָאװרעשט עשיסור יד ךיז טפַאשרַאפ ןוא תורוחס ערעיײיז

 סעצנָאװרעשט יד טימ טלָאװעג טָאה'מ ןוא טריזילַאמרָאנ ןרָאװעג זיא ןבעל סאד

 ןענייז רעײמרַאטױר יד זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה ,הרוחס עיינ ןפיוקנייא

 עטשרמולכמ סָאד .טניימעג הליחתכל טָאה ןעמ יװ ,עוויַאנ עכלעזַא ןעוועג טינרָאג

 רעטעּפש ךיז טָאה ,סלבור ןיא ןזיײרּפ עקיכַאפ ריפ-יירד ןופ ?טפעשעגיקילג,

 ..טריניאור ןרָאװעג זיא רחוס ןייא טינ ןוא ...שרעדנַא ץנַאג ןזיװעגסױרַא

 אזַא ןופ טפעשעג-רוטקַאפונַאמ ַא ןיא תודע ןַא ןעוועג לָאמ ןייא ןיב ךיא

 ,ןגוצנָא עכעלטע ףױא ןפָאטש ןייא טפיוק ריציפָא רעשיטציוָאס ַא :ענעצס

 ,סעטָאלז 12 טסָאקעג רעירפ טָאה סָאװ ,רעטעמ ַא רַאפ לבור 50 ֹוצ קידנלָאצ

 ,קובישטש עלהשמ ,עכיָאכ רעטנַאקַאב טוג ַא ,עטלעטשעגנָא יד ןופ רענייא

 | :ןושלה הזב םיא וצ ךיז טדנעוו
 ?טלעג ליֿפױזַא טימ ןעושזרוב יד ןָא ריא טּפָאטש סָאװרַאפ ,שטשירַאװָאט --

 ןַא ןיא ןעײמרַא עלַא ןעוט סע יװ ױזַא ,הרוחס יד ןריריווקער ךָאד טנעק ריא

 | ...דנַאל טריּפוקָא

 -- ןסַאלעג ןוא קיאור ריציפָא רעד טרעפטנע -- ָאוועשטינ ָאוועשטינ ,ַאד --

 ןליּפש ךיז ייז ןלָאז ,סױא טינ טכַאמ'ס) ...ימַאקשזַאמּוב ַאסטּויַארגיא יַאקסוּפ

 .(ךעלריּפַאּפ יד טימ

 :סעקינטעדנַאט-םיטַאבעלַאב יד ןופ רענייא טגָאז ,סױרַא זיא רע ןעוו

 ךיא לעוװו ?סעקשזַאמּוב יד רַאפ ."יַאלָאקינ עקשטָאּפ, םעד רָאנ טעז --

 (ןטייצ סיַאלָאקינ ןופ לבורידלָאג) ךעלרענעצ עכעלטע ןפיוק דלַאב עקַאט

 טעפ ַא ךיוא רָאנ ,טיורב רָאנ טינ ,ןעמוקַאב קידנעטש ךיא לעװ ייז רַאפ ןוא
 ..ןעיטָאמ ייב טינ .הכמ ַא -- רימ ייב סָאד ייז ןלעװ ןעמענוצ .לזדנעג

 יז ןלעװ ךעלרענעצ יד -- קינטעדנאט רעטייווצ רעד טרעפטנע ,ָאי --

 יז ןלעװ זדנוא זַא ,ארומ בָאה ךיא רעבָא ,ןעמענוצ טינ עקַאט זדנוא .ייב

 -- טנָאזעגרָאפ ייז טלָאװ ץרַאה סָאד יװ -- ...ךעלרענעצ יד ןופ ןעמענקעוװַא
 | . ..ןעשעג ױזַא עקַאט זיא םורַא רָאי ןייא ןיא
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 ןעמונעג טָאה ןעמ .טייקרָאלק טינ ,טייקרעכיז טינ ַא טליפעג ךיז טָאה סע
 טקינײארַאפ טעװ ענליו זַא ,רעכעה ךָאנרעד ליטש טשרעוצ -- ןסעומש
 .טָאטשי-טּפיוה ריא קירוצ ןרעוו ןוא ,עטיל טימ ןרעוו

 -ָאיצַאנ עלַא ןופ רעוט עשיטילָאּפ ליפ רעייז ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז סע

 :ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאקַאב יד ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז ןדיי ןופ .ןטעטילַאנ

 גנוטייצ רעוויסערגָארּפ רעד ןופ רָאטקַאדער רעקירָאיגנַאל רעד ,ןעזייר ןמלז

 ."רעביירש עשידיי ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל, ןופ רבחמ ,"גָאט

 ןשיטסילַאירָאטירעט ןופ רעריפיטפיוה יד ןופ רענייא ,ווָאכינרעשט ףסוי .וודא

 ,לטייט .וודא ,ווָאקינזעלעשז בקעי :ןטסידנוב יד .ןליוּפ ןיא ?דנַאליירפ, קנַאדעג

 רעד .טלָאװ םייח ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ רעוט רעקירָאיגנַאל רעד

 ןוא סוטַאניצניצ .גַאמ ,"טייצ יד, גנוטייצ רעשיטסינויצ רעד ןופ רָאטקַאדער

 -סױרַא טָאה סָאד ןוא ןדנּוװשרַאפ ךיילג ןענייז עטריטסערַא יד .ערעדנא ךס ַא

 טכַאמנטַאר זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ןעמ .גנומיטש עטקירדעג ַא טָאטש ןיא ןפורעג

 טנכער טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב .טינרָאג טקנעש ןוא טינרָאג טסעגרַאפ

 ,רעגריב עדמערפ ןענייז ייז ןעוו ןליפא ,רענגעק טימ ּפָא ךיז ןעמ

 .טריסערעטניא טינ קיטילָאּפ טימ רעבָא ךיז ךיא בָאה טנעמָאמ םעד ןיא

 יז ,ןלױּפ ןקע עלַא ןופ םיטילּפ עיינ ץלַא ןעמוקעגנָא ןענייז ענליוו ןייק

 ןטסירעלטיה יד ןופ גנואיצַאב רעד ןגעוו ןטקַאפ עכעלרעדיוש טלייצרעד ןבָאה
 ןרעביא ןײגרעבירַא טגעלפ רעטיצ ַא זַא -- גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד וצ

 ןופ החּפשמ ןיימ ןסײרוצסױרַא ,ןעװעג טציא ןיא ליצ רעקיצנייא ןיימ .בייל

 ןוא טניירפ רעטלַא ןיימ רימ טָאה לייוורעד ?ױזַאיװ רעבָא .טנעה עשיחצור יד

 רעטלַאװרַאפ סלַא ןטעברַא ןייג וצ ןגָאלשעגרָאפ ,סיזרעקוצ ןָארימ ,עגעלָאק

 טָאטשרָאפ ַא) עילָאקָאטנַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,קײטּפַא סקַאּפ ןיא

 ןענַאטשרַאּפ בָאה ךיא רעבָא ,עכיוה ןייק טינ ןעוועג זיא תוריכש יד .(ענליוו ןופ
 .ןעמונעגנָא עלעטש יד ןוא עגַאל יד

 -תעמ ןצנַאג ַא ףיוא ןרָאפסױרַא ךיא געלפ עילָאקָאטנַא ףיוא קייטּפַא ןיא

 טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא קײטּפַא סקַאּפ .יירפ תעל-תעמ ַא ןבָאה ךָאנרעד ,תעל

 ןגיוא-רעניה וצ ןרעטסַאלּפ עריא בילוצ ךעלכעזטּפיוה ,ענליוו ןיא

 ןדיי רענליוו יד ןוֿפ לָאר יד
 ןקיטכיוו ןוא ןסיורג ַא ךיז טימ טלעטשעגרָאפ לָאמ עלַא ןבָאה ןדיי רענליוו

 ץנעגילעטניא עקרַאטש ןוא עסיורג ַא טגָאמרַאפ ןבָאה ןדיי רענליוו .חוכ ןשיטילָאּפ

 ןבָאה ןדיי רענליוו טימ .לָאר עלַאסָאלָאק ַא ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא טליּפשעג ןוא

 עסיױרג ַא טכַאמעגכרודַא ענליו טָאה בגא .טנכערעג רעבָאהטכַאמ עלַא ךיז
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 יד ןיא עיצַאּפקַא רעשישטייד רעטשרע רעד ןופ קידנבױהנָא ,לוש עשיטילָאּפ
 ,1918--1915 ןרָאי

 -הכולמ ייר ַא ןעמוקעגרָאפ ענליוו ןיא זיא 1922--1918 ןרָאי יד ןיא ןעוו

 רעד וצ הכולמ ןייא ןופ ןעגנַאגעגרעביא זיא טָאטש יד ןוא ןשינערעקרעביא

 ,רעניווטיל ןוא ןקַאילָאּפ ןשיוצ גירק ןתעב ,ןדיי רענליוו ןבָאה -- רעטייווצ

 ַאי ןבָאה הדוגא ןוא ןטסיניצ יד ,תמא .טעטילַארטײנ רעייז טרירַאלקעד

 ןפַאשעג ןבָאה רעגיווטיל יד סָאװ ,טעניבַאק-ןרָאטסינימ ןטשרע ןיא ןעמונעגלײטנַא

  ןרָאװעג ןליפֲא ןיא יקסדָאגױו בקעי ר"ד .(אביראט) 1918 ןיא ענליוו ןיא
 סלַא ןבילבעג רעטעּפש ןענייז רעניוטיל יד ייב .רעטסינימ-סגנודליב-עציוו

 ימכַאר ר"ד ,םיױבנעזָאר ןושמש .וודַא ,קישטײװָאלָאס ר"ד :ןדיי יד ןרָאטסינימ

 | ,עטיל רענוװָאק ןיא ןעוועג ןיוש זיא סָאד רעבָא ,שטיוועל

 סָאװ ,"םייס רענליוו, ןיא ןעמונעגלייטנָא טינ ןדיי רענליוו ןבָאה ןגעקַאד

 ,שטיװָאטשיימ רעדנַאסקעלַא ןוא יקסווָאגילעשז לַארענעג ךרוד ןרָאוװעג ןפורעג זיא

 ןופ טיייקרעהעגוצ רעד ןגעװ ןגָאזסױרַא טפרַאדעג ךיז טָאה םייס רעד לייוו

 עלַא ךרוד ןרָאװעג טריטָאקיָאב ,בגא ,ןענייז םייס םעד וצ ןלַאװ יד .ענליוו

 ,ענליוו ןיא ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ

 קיטליגדנע זיא ענליוו ןעוו ,ןשינעעשעג יד ןופ ףיולרַאפ ןקידרעטייוו ןיא =
 ןוא ןטַאטוּפעד-םייס ערעייז טַאהעג ןדיי רענליוו ןבָאה ,ןליוּפ ייב ןבילברַאּפ

 .ןייטשניבור קחצי ברה ,דַאבַאש חמצ ר"ד ,יקסדָאגיװ בקעי ר"ד : ןרָאטַאנעס

 םעיינ ןופ -- סנַאסענער ןשידיי םעיינ ןופ לַאװק א ןעוועג זיא ענליוו

 רעד ןופ ןוא טסייג ןשיטַארקַאמעד ןשידיי ןופ ,קנַאדעג ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי

 טױבעג ןוא ןפַאשעג זיא ענליוו ןיא .גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעשידיי

 טימ :ןעוועג טנַאקַאב ןיא ענליו .לוש עכעלטלעוו עשידיי עיינ יד ,ןרָאװעג

 טימ ,רעטרעדנוהרָאי ןופ ךשמ ןיא עטלמַאזעגנָא ,תורצוא רוטלוק עקיזיר עריא

 ײלרעלַא ןוא עשיניצידעמ ,עכעלטפַאשטריװ ,עשיּפָארטנַאליפ ,ןקעטָאילביב יד
 ,ףיוה-לוש רענליוו ,ןזיולק ,םישרדמייתב ,ןלוש יד טימ ; סעיצוטיטסניא ערעדנַא

 טבעלעג טנעמָאמ םעד ןיא טָאה ענליוו ןיא .רודה ילודג ןוא םינבר רענליוו

 .ל"ז יקסנעזדָארג רזוע םייח 'ר ברה ןואג רעד טקריוועג ןוא

 ןרָאװעג טרעכײרַאב טציא זיא ענליו עטעוועדנופעגנייא עטלַא סָאד טָא

 ,ןליוּפ ןופ ןטנַאק עלַא ןופ ענעמוקעגנָא ,תוחוכ עלעוטקעלעטניא עסיורג עיינ טימ

 עטיל רענוװַאק וצ קירוצ ענליוו

 ,טיילרעטילימ :רעניווטיל ךס ַא ןעמוקעגנָא טָאטש ןיא ןענייז רעבָאטקָא ףוס

 טמענ עטיל זַא ,ןעוועג טסוװַאב ןיוש זיא'ס .עטמַאַאב עליוויצ ןוא יײצילָאּפ
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 ןויטַארטסינימדַא ןַא טריטנָאמ ענװָאק ןיא ןיוש ןבָאה ייז זַא ,ענליוו רעביא

 .טָאטש רעד טימ ןריפוצנָא ףיוא טַארַאּפַא

 .גנוריגער רענווָאק רעד וצ טכַאמ יד ןבעגעגרעביא טָאה ײמרַא עטיור יד

 .עטיל וצ ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא קירוצ ענליוו זיא םורַא ױזַא

 .םָארגָאּפ א ענליוו ןיא ןכָארבעגסױא זיא ,רעבָאטקָא ןט21 םעד ,קיטסניד

 ,רַאפרעד ןעשעג סָאד זיא ,טרעפטנערַאפ רעטעּפש ךיז ןבָאה רעניווטיל יד יו

 יד ןינב-טַארטסיגַאמ ןופ ןסירעגּפָארַא ןבָאה לָאז ןַאמרעגנוי רעשידיי ַא סָאװ

 ןרָאװעג ןפורעגסױרַא ןעורמוא יד רעבָא ןענייז ןתמא רעד ןיא .ןָאפ עשיווטיל

 ןעמונעג ךיילג ךיז ןבָאה ןענַאװנופ .אפוג רעניווטיל יד ןופ עיצַאקָאװָארּפ ַא ךרוד

 יד טגרעלעגסיוא ךיז לענש ױזַא ייז ןבָאה ּוװ ;סעקישטשמָארגָאּפ ליפ .ױזַא

 וצ ןעוועג טינ זיא -- סטוג ןוא בָאה ןטכינרַאפ ןוא ןעװעבַאר ,ןגָאלש ןופ הרות

 :תועידי עכעלרעדיוש ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה העש וצ העש ןופ ,ןייטשרַאפ

 ןופ סָאבעלַאב םעד ןפרָאװעגסױרַא רעטכעווזוה א טָאה סעקַאיסָאב ףיוא זַא

 רעזייה יד ,סנשיק יד ןופ ןרעדעפ יד ןזָאלעגסױרַא טָאה ןעמ ,ןָאקלַאב ןכרוד זיוה

 ,טכַאמעג ברחומ ןוא בורח ץלַא ןוא טריכַארעצ

 ןעוועג ןענייז עקיבוטש עלַא ןוא טָאטש ןופ רעטנעצ ןיא טניווועג ןבָאה רימ

 עשיווטיל ױזַא יו ,ןעזעג רעטצנעפ ןכרוד ןוא רעמיצ ןייא ןיא טלמַאזרַאפ

 ןופ סעבלָאק יד טימ חצר תוכמ יז ןגָאלש ןוא ןדיי ךָאנ ךיז ןגָאי ןטַאדלָאס

 טשרע .גָאטימכָאנ זיב טעװעשובעג סענַאגילוכ יד ןבָאה ױזַא .ןסקיב ערעייז

 רע זַא ,טנַאדנעמָאקיטָאטש ןשיוװטיל םעד טרעלקרעד טָאה יקסדָאגיװ ר"ד ןעוו

 רעכלעוו ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ טנַאדנעמָאק םוצ ףליה ךָאנ ןדנעוו ךיז טעוװו

 רעשיווטיל רעד טָאה ,ענליוו ןופ רעטעמָאליק 4 ,קענַאבורַאּפ ןיא ךיז טניפעג

 יד טשרעהַאב ךיילג עקַאט ןוא ןלורטַאּפ-רעטילימ טקישעגסױרַא טנַאדנעמָאק

 .עגַאל
 ךיא בָאה ,ןשינעעשעג יד קידנריװרעסבָא ןוא רעטצנעפ םייב ױזַא קידנעייטש

 .חצר תוכמ םיא ןגָאלש ןוא דיי ַא ךָאנ ךיז ןגָאי םיצקש עפורג ַא יו ןעזרעד

 עקיבוטש יד .רעטצנעפ ןכרוד ןעָארד ייז ןעמונעג טנַאה רעד טימ בָאה ךיא

 רעד ףיוא קילגמוא ןַא ןעגנערב לע ךיא זַא ,ןעיירש ןעמונעג רימ ףיוא ןבָאה

 ןביוש עלַא .רעטצנעפ יד ךרוד רענייטש ןעילפ ןעמונעג עקַאט ןבָאה דלַאב .בוטש

 עצנַאג סָאד ןוא ןרָאװעג ןכָארבעצ ןענעז שיט ןרעביא ּפמָאל רעסיורג רעד ןוא

 ,זָאלג טימ ןרָאװעג ןטָאשרַאפ זיא ןסע

 .טגָאזעג עקיבוטש יד רימ ןבָאה ,"טייקשידלעה ןייד רַאפ ריד וטסָאה טָא;,
 .קלָאפ קיטכערטרעדינ ןיימעג ַאזַא .טולב סָאד טכָאקעג טָאה רימ ןיא

 ,גָאט ןטשרע ןיא דלַאב ןוא ,ערעדנַא ןופ ףליה רעד טימ טָאטש ַא טשרעהַאב

 ,ןציטש ןפרַאד ךיז דלַאב ןלעװ ייז עכלעוו ףיוא ,ןדיי יבגל גנוטלַאה ַאזַא
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 ,ייז ןגעק ןענייז ןקַאילָאּפ 1 ןדיי ןָא ענליוו ןיא ןָאט רעניווטיל יד ןלעװ סָאװ
 עציטש עקיצנייא רעייז ,ןלייצוצרעביא רעגניפ יד ףיוא רָאנ ,ָאד ןענייז רעניווטיל
 ייברעד ןבָאה רעניווטיל יד רעבָא .גנורעקלעפַאב עשידיי יד -- ןייז טנייה ןעק
 טלָאװעג ןוא ןענַאטשרַאפ טוג עגַאל רעייז ןבָאה ייז .הנווכ ערעדנַא ןַא טַאהעג
 ןענעק ייז זַא ,ייז ןזייוו ןוא ןקַאילָאּפ יד אקווד רָאנ ,ןדיי יד טינ ןריזירָארעט
 ,קַאלוק ןטימ ןטעברַא ךיוא

 ..עדָאטעמ עטוװרּפעגסױא עטלַא יד ...ןדיי ןגָאלשעג ןוא ןקַאילָאּפ יד טניימעג
 ןזָאלרַאפ זײװנסַאמ ןעמונעג טיילעגנוי עשידיי ןבָאה דָאירעּפ םעד ןיא טָא

 ,דנַאברַאפנטַאר ןייק קעװַא ןוא טָאטש יד
 ,רעביווטיל ר יד יו סערושטש עכלעזַא ןופ -- טגָאזעג ייז ןבָאה -- סָאװ --

 רימ ןלָאז ,ןקַאילָאּפ יד ןופ ןטילעגנָא ךיז רימ ןבָאה קיניײװ ? ןדייל רימ ןלעוו
 ?יינסָאדנופ ןביֹוהנָא טציא

 ןוא גונעג ןעוועג ןענייז רעגעצ ,ןענײשירָאפסױרַא ןבעגעג טָאה טכַאמ יד
 .טָאטש יד ץוָאלרַאפ לַאגעל-טינ ןוא לַאגעל טָאה'מ

 ןעוועג הלשממ רעשיווטיל רעד ןופ בױהנָא רעד זיא ,ןייז טינ לָאז סע יװ
 יד סָאװ ,רעטסרעטצניפ רעד -- רעריא ףוס רעד ןוא ,ןדיי רַאפ רערעטיב ַא
 ,ןלעטשרָאפ טנָאקעג ךיז טָאה עיזַאטנַאפ עטסכעלרעדיוש

 רעניווטיל יד ןופ הלשממ רעד רעטנוא ענליוו

 טלָאמעד זיא טָאטש יד .ןעװעטַאבעלַאב ןעמונעג ןבָאה רעניווטיל יד
 ןופ סולפוצ ןליבַאטס ַא טריזינַאגרָא ךיילג ייז ןבָאה ,טרעגנוהעגסיוא ןעוועג
 לגידא רעייא ,ךלימ ,לעמ סייו ,רעטוּפ ,שיילפ .עטיל ןופ ןטקודָארּפיזייּפש
 ןטקודָארּפ ןעמ טגעלפ ,טײצ עטשרע יד םגה ,טָאטש ןיא ןזיװַאב ךיז ןבָאה
 ןטלַאהעג ןבָאה טָאטש ןיא גנונעדרָא יד .לָאצ רעטצענערגַאב ַא ןיא ןבעגסױרַא
 ןטימ טניורקעג ךיילג ייז ןבָאה ןדיי ,רעגנערד עכיוה ,טייל-יײצילָאּפ עשיווטיל
 ..?קיצכַא רעטעמ ַא, -- ןעמָאנ

 ןעלטנַאמ עגנַאל ןוא ןעמויטסָאק-טַאנַארג ןיא ,סעּפָאלכ עשיפרָאד עגנוי ,עכיֹוה
 -עגסיוא יװ ןסַאג יד ןיא ןייטש ןגעלפ ייז .סעקשַאד עטרַאה טימ ןעלטיה טימ
 ,שיליוּפ סָאװטע ןענַאטשרַאפ ייז ןכָאה שיווטיל ץוח ַא .רעגנערד ענעגיוצ

 -- םעלבָארּפ קידנענערב ַא ךָאנ ןעוועג טָאטש ןיא זיא דָאירעּפ םעד ןיא
 ןגעקַאד ןבָאה רעניווטיל יד .סעטָאלז עשילוּפ ייב ןבילבעג ןענייז עלַא .טלעג
 טרעװ רעמ ןעװעג ןענייז ןטיל יד .ןטיל -- עטולַאװ ענעגייא ןַא טַאהעג
 .רַאלָאד ַא -- סעּפע טימ טיל 5 :סעטָאלז עשיליוּפ עקידהמחלמרַאפ יד יו
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 טַאהעג רעירפ טָאה סָאװ ,טיל ַא רַאפ .זָאלטרעװ ןרָאװעג זיא עטולַאװ עשיליוּפ יד

 יד ,סעטָאלז 25--20 טלָאצעג טציא ןעמ טָאה ,סעטָאלז 2 ךרעב ןופ טרעוו םעד

 טרפב ,ןבעל םוצ ןעלטימ ןָא ןוא טלעג ןָא ןבילבעג זיא גנורעקלעפַאב עצנַאג
 ,ןשטנעמיטעברַא יד

 סעטָאלז עשיליפ יד ןופ שיוטסיוא ןַא טנדרַארַאפ ןבָאה רעניווטיל יד

 ייווצ רַאפ -- רעכיוה ַא רעייז ןעוועג זיא סרוק רעד .קנַאב-הכולמ ןשיווטיל ןיא

 ,(עטָאלז ַא רַאפ טנעצ 40 ןבעגעג ןעמ טָאה ןעמוס ערעסערג ייב) טיל ןייא סעטָאלז

 יד .טקַא רעשימָאנָאקע רענעגנולעג ןוא רעגולק ַא רעייז ןעוועג זיא סָאד

 ירעדנַאנַאפ וצ ףיוא ןטיל לסיב ַא ןעמוקַאב ןפוא ַאוַא ףיוא טָאה גנורעקלעפַאב

 ןרַאפ סרוק רעטסעפ ַא ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ ךיוא זיא'ס ,טנעה יד ךיז ןעמענ

 ,טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא ,ןרָאװעג טזיילעג זיא םורָא ױזַא .לבור ןשיסור

 ,םעלבָארּפ-עיצַאזיווָאדּפַא ןוא עגַארפ-עטולַאװ יד

 סױרַא זיא'ס .טָאטש יד ןריזיניוטיל וצ ןטָארטעגוצ ןעמ זיא טציא

 ןיא ןזומ סעלעטשיהכולמ עכעלטנפע ןעמענרַאפ סָאװ ,עלַא זַא ,גנונעדרָארַאפ ַא

 ןרָאװעג טנפעעג ןענייז סע .שיווטיל ןענרעלסיוא ךיז יײװצירָאי ַא ןופ ףיולרַאפ

 טנרעלעג טָאה ענליוו ץנַאג ,ךַארּפש רעשיוויטיל רעד רַאפ ןסרוק ייר עצנַאג ַא

 טריזינַאגרָא טָאה ,עיסעפָארּפ עיירפ עדעי ,ךַאפ סעדעי ,עשזנַארב עדעי .שיווטיל

 ,שיווטיל טנרעלעג טָאה ץלַא .רעדילגטימ עריא רַאפ ןסרוק

 ןכַאמ ןעמונעג ,בױהנָא עמַאס םייב יש רעניווטיל יד ןבָאה ייברעד

 ןעמיטשאב םייב ,שיווטיל ןייק טנעקעג טינ ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד ,ןטייקירעוװש

 ,טמַא זיא'ס ןכלעוו ַא ףיוא

 ,ןעגנונעדרַארַאפ עלַא יד וצ לוטיב טימ ןגױצַאב ךיז טשרעוצ ןבָאה ןקַאילָאּפ

 ייז יו -- םַאכ רעשיווטיל רעד זַא ,ןעזרעד ןבָאה ייז ןעוו ,טייצ רעד טימ רעבָא

 שיגרענע ןייא טריפ ןוא ,סַאּפש ןייק טינ טכַאמ -- רעניווטיל יד ןפור ןגעלפ

 ךיז ןוא שיווטיל ןענרעל קַאמשעג ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה ,ןעגנונעדרָארַאפ יד

 ענליוו ןיא ןעגנַאגעגמורַא זיא לטרעוו שיטסירעטקַארַאכ ַא .טנרעלעגסיוא עקַאט

 טכעלש רַאפ קַאילַאּפ ַא טלַאהרַאפ טנַאיצילַאּפ רעשיװוטיל ַא טייצ ענעי ןיא

 ןיימ) ..סַאנָאפ ,יעה ,סַאנָאפ ,יעה :טיירש רעניווטיל רעד .סַאג יד ןײגרעבירַא

 :שיליוּפ ףיוא םיא טרעפטנע ןוא שיווטיל טינ טײטשרַאפ קַאילַָאּפ רעד . (...רעה

 ןייז טעװ ןגרָאמ ןוא (זדנוא ךָאנ זיא טנייה) סַאנ ָאּפ זיא טנייה ,קַאט ,קַאט,

 .(..ךייא ךָאנ) סָאװ ָאּכ

 ןופ ןגָארטעבירַא ךיז ןעמונעג ןטמַא עשיווטיל עסיוועג ןבָאה זייווכעלסיב

 יד ,סמוירעטסינימ יד טינ ןוא ןטמַא-טּפױה יד טינ רעבָא ,ענליוו ןייק ענווָאק
 ,ענליוו ןיא ןצעזַאב וצ ךיז טַאהעג קשח קרַאטש טינ ךיוא ןבָאה ןײלַא רעניווטיל

 ּווװ טָאטש ַא טרָאפ .ענליוו רַאפ טַאהעג ארומ לסיבַא ןבָאה ייז זַא ,סיוא טזייוו
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 ןוא ןדיי טנזױט קיצכַא ,ןקַאילָאּפ טנויױט קיצנָאװצ טרעדנוה ייב ָאד ןענייז סע
 ץנַאג טינ טליפעג ענליוו ןיא ךיז ןבָאה ייז .רעניווטיל טנזיוט רָאּפ א ןצנַאגניא

 סעקיװעשלָאב יד וצ יורטוצ ןסיורג וצ ןייק רעניווטיל יד ןבָאה בגַא .שימייה

 -- ילַאד םַאנ ָאנליו :ןעגנַאגעגמורַא ןַאד זיא לטרעוו ַא .טַאהעג טינ ךיוא

 ענליוו ןייק .(עטיל ןעמונעגוצ ןוא ענליוו ןבעגעג זדנוא) ילַארבַאז עווטיל

 גנונעפערעד יד טריזינַאגרָא ןוא אקשישזריב לכימ רָאסעפָארּפ ןעמוקעג זיא

 | ,טעטיסרעווינוא רענליוו ןופ

 ןיא ךיז ךיא בָאה (רעבמעווָאנ בױהנַא--רעבָאטקָא ףוס) טייצ רעד וצ

 ףַאמרעטיג .רפ ןלױּפ ןיא ?טניָאשזד, ןופ רָאטקעריד ןטימ ןפָארטעג ענלייוו

 ליפ םיא ךיא בָאה ,םייחרעדניא ךיז ייב יװ ןעוועג ךיא ןיב ענליוו ןיא יו תויה

 טימ יז ןגרָאזַאב םייב ,םיטילּפ יד רַאפ ףליה ןריזינַאגרָא םייב ןפלָאהעג

 ןיא ןפיולעצ ןעמוקעג ךָאד רימ ןענייז עלַא לייו ,סנטלַאּפ עקידרעטניוו

 עניימ ןעמוקעגנָא ענליו ןייק ןענייז טייצ רעד ןיא .ןעלטנַאמ עקידרעמוז

 עטלַא עניימ ןופ ליפ .א .א הנשוש ,ןאהַאק רַאזַאל ,יקצולירּפ חנ -- טניירפ

 .בוטש ןיא רימ ייב ףליה ןעמוקַאב ןבָאה טניירפ

 יד ,רעטניו רערעװש ןוא רעירפ ַא טלעטשעג ךיז טָאה רָאי םענעי ןיא

 עמערַאװ טימ טגרָאזַאב םיטילּפ ךסָא ןבָאה רימ .עקידארומ ןעוועג ןענייז טסערפ

 .שעוו ןוא םידגב

 רע -- רעטלפייווצרַאפ ַא ןעמוקעג לָאמַא זיא שטיװָאלַאגעס .ז רעביירש רעד

 טינ ןוא לטנַאמ ןטיירב ןופ ענעשעק ןיא טיײלעגניײרַא עקלויל עגנַאל ןייז טָאה

 ןרָאװעג טנערבעגסױא זיא'ס ןוא רעייפ ןבילבעג זיא טרָאד זַא ,טקרעמַאב

 ןייז ןעוועג זיא סָאד לייוו ,טלפייווצרַאפ ןעוועג שממ זיא רע .ךָאל רעסיורג ַא

 .טכיררַאפ טפַאהרעטסיײמ סָאד ןעמ טָאה בוטש ןיא רימ ייב .דגב רעקיצנייא

 ,ייז ןעמ טָאה ,ףָאטש "טניָאשזד, ןופ ןעמוקַאב ןבָאה םיטילּפ ערעדנא ליפ

 לסיב ַא ןיא יקצולירפ חנ .שובלמ ַא טיינעגפיוא זדנוא ייב ,ןזיירּפ עקיליב רַאפ

 "גָאט טעמכ ,ייז ןגעלפ -- ךיוא ןַאהַאק רַאזַאל ,ןרינ יד ףיוא ןעוועג קנַארק

 רעביירש עשידיי בור סָאד .(ןרוטיפנָאק) סעינערַאװ טימ ייט ףיוא ןעמוק ,ךעלגעט

 ;4 עװָאדַאס ףיוא ?עיצישזעשטשבָא , רעד ןיא טניווועג ןבָאה סרעוט עשיטילָאּפ ןוא

 ןרָאװעג ןדַאלעגנייא םתס ןענייז רעדָא ,ןרעמיצ ךיז ןעגנודעג ןבָאה ערעדנצ

 רעוטיירוטלוק ןטנַאקַאב םייב טניוװעג טָאה יקצולירּפ .נ .רעזייה עטַאוװירּפ ןיא

 ,ןעלדנַאה ןעמונעג ךיילג ןבָאה םיטילּפ יד ןופ ליפ רעייז .יקסנַאלּפַאק-ןַאלּפַאק .ד

 ,שיט סמענייק וצ ןעמקנָא ןפרַאד טינ ןֹוא טיורב ןסיב םעד ןענידרַאפ ֹוצ ידכ

 -סיורַא :ןעװעג זיא הגאד טּפיֹוה ןיימ .ןעגנַאגעגנייא טינרָאג רעבָא זיא רימ
 .שזדָאל ןופ עילימַאפ ןיימ ןסיירוצ

 ייולרעד-עזייר ןבעגסױרַא ןעמונעג רעניווטיל יד ןבָאה רעבמעווָאנ ןטימניא
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 -סלדנַאה עשיווטיל יד טימ טקַאטנָאק ַא ןדניבוצנָא ידכ ,ענװַאק ןייק ןשינעב

 ךיילג שינעבױלרעד ַאזַא ךיא בָאה קיײטּפַא ןַא ןופ רעטלַאוװרַאפ סלַא .ןזייהק

 ,עטיל ןופ טָאטשיטּפיױה יד ,ענווָאק ןיא קעװַא ןיב ךיא ןוא ןעמוקַאב

 ענווָאק

 ,1922--1921 ןרָאי יד ןיא ןעזעג לָאמ ןטצעל םוצ ךיא בָאה ענוװָאק טָאטש יד

 טינ ירמגל יז בָאה ךיא זַא ,טרעדנעעג ױזַא ךיז יז טָאה רָאי ןצכַא יד רַאפ

 ןטפעשעג עכייר ,ענייש .רעזייה עקיזיר ענרעדָאמ ,עקיסַאלקטשרע ,טנעקרעד

 ,בוט-לכ טימ
 עכעלרעדיוש טבעלעגכרוד ,גירק ןיא םישדח ןבלַאהטירד ןעוועג ןיוש ןענייז רימ

 בָאה ,ענוװָאק ןיא ָאד רעבָא .ןשטנעמ ענעכָארבעצ טעמכ ןעוועג ןיוש ,סעידעגַארט

 רַאפ ןעזעג טסָאה .ןעזעג טינ גנַאל ןיוש בָאה'כ סָאװ ,ןבעל ַאזַא ןעזרעד ךיא

 ,טרעקרַאפ .המחלמ ןגעװ טַאהעג טינ גנונַא ןייק ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ךיז

 טזירבעג ָאד טָאה ןבעל סָאד !רעכייר ןרָאװעג גָאט וצ גָאט ןופ ןענייז ייז

 ,סעינרעקוצ עכעלרעה .סטוגי-סָאדלַא ןופ עפש ַא ןעוועג טָאטש ןיא זיא ייברעד ןוא

 ןסּפַאנש ,ןענייוו ,םילכאמ עקיסַאלקטשרע טימ ןענַארָאטסער עקיטרַאסיורג

 ,סקעבעג סייוו ,ןטרָאט
 ןעמ ןוא טיילרעטילימ עשיליוּפ ענעזעוועג ןעמוקעגנָא ןענייז ענווָאק ןייק

 .ענליוו ןופ םירחוס ןעמוקעג ךיוא ןענייז סע .טרינרעטניא ָאד ייז טָאה

 ,ןפָאטש עשילגנע ןופ ןגוצנַא ןיא בור סָאד .רעגריב יד ןופ םידגב יד טנייה

 .ןרעדָאמ טסכעה .טדיילקעג טנַאגעלע ןעוועג ןענייז ןעמַאד יד

 יד -- קילגמוא ןייא ןעוועג זיא ,ןליוּפ ןופ ענעמוקעג ,זדנוא רַאפ רעבָא

 ,סעטָאלז 25--20 ןבעגּפָא ןפרַאד ןעמ טגעלפ טיל ןייא רַאפ .עטולַאװ

 ןסײרוצסױרַא ױזַאיו ,געוו ַא ןעניפעג וצ ענווָאק ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא

 ןיימ וצ ךיא ןיב ןרָאפעגנײרַא .טנעה עשיטסירעלטיה יד ןופ עילימַאפ ןיימ

 עטשרע יד ןיא שזדָאל ןיא ןלַאפעגניײרַא טכירעגמוא ױזַא זיא רעכלעוו ,רעגָאװש

 שזדָאל ןופ זיא רע זַא ,העידי ַא טַאהעג ןיוש ךיא בָאה ענליוו ןיא .געט-חמחלמ

 קעװַא ףכית ןוא ענליוו ןייק ןעמוקעג ,קָאטסילאיב--עשרַאװ ךרוד ןוא ןפָאלטנַא

 :טלייצרעד רימ טָאה רע .ענוװָאק ןייק ,רעטייוו

 .ןבילבעג רע זיא ,טכַאנ רעד ןטימניא ןפָאלטנַא שזדָאל ןופ ןיב ךיא ןעוו

 ,רענעמ עלַא קעװַא טָאטש ןופ ןענייז ,העש ייווצ עקידרעטייוו יד ןיא רעבָא

 ןטימ קעװַא זיא ןוא ,רעגנעל ןביילב טנעקעג טינ ןיוש ךיוא טָאה רע זַא ,ױזַא

 טימ .ןשטייד יד ךרוד ןטינשעגּפָא ןעוועג ןיוש ןענייז ןגעוו יד רעבָא .םָארטש

 ,עשרַאװ ןייק ןעמוק וצ ,םורַא געט 3 ןיא טשרע ,ןעגנולעג םיא זיא תושפנ תנכס

 ןעגנורידרַאבמָאב עקיטלַאװעג יד ןופ טייצ רעד ןיא ןלַאפעגניײרַא רע זיא ָאד
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 ןַאד טשרע ,ןשטייד יד ךרוד טָאטש יד ןעמענרַאפ ןזיב ןבילבעג טרָאד ןיוש זיא ןוא

 ,קָאטסילַאיב ףיוא ןײגקעװַא ןוא טָאטש ןופ ךיז ןסײרוצסױרַא ןעגנולעג םיא זיא

 זיא ףוס ףוס ןוא טנעה יד ןיא ןשטייד יד ייב ןעוועג רע זיא לָאמ רעקילדנעצ
 ןבעל ןטימ םיוק רענעסירעגּפָא ןוא רעטרעגנוהעגסיוא ,רעטקינייּפרַאפ ַא רע

 ,קָאטסילַאיב ןייק ןעמוקעגנָא

 ליפ טסָאקעג רעדיוװ םיא טָאה'ס ןוא ײמרַא עטיור יד ןעוועג זיא טרָאד

 קעװַא ךיילג זיא רע ןענַאװנופ ,ענליוו זיב ןבילקרעד ךיז טָאה רע זיב ,טנוזעג

 ,שזדָאל ןיא ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה רע סָאװ העש ייווצ יד טָא .ענווָאק ףיוא
 !ןעגנובעלרעביא עכעלרעפעג ןופ שדוח ַא טסָאקעג םיא ןבָאה

 לאכימ רָאסעפָארּפ ייב זיוה טנַאקַאב טוג ַא טַאהעג ךיא בָאה ענווָאק ןיִא

 זיא ןוא ענליו ןיא טבעלעג רעירפ טָאה אקשישזריב .פָארּפ .אקשישזריב

 ןייז טימ .רעוט עשיווטיל עוויסערגָארּפ עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא ןעוועג

 -הכולמ עשיווטיל ענעעזעגנָא רעייז רעטעּפש ,ערעדנַא ךס ַא טימ יוװ ,עילימַאפ

 .געג ןעוו ,1922--1919 ןרָאי יד ןיא ענליוו ןיא טנעקַאב ךיז ךיא בָאה ,רעוט

 טריטסערַא 1922 ביױהנַא 1921 ןיא טָאה ,גנוריגער עשיווטיל-לטימ סיקסווָאגילעשז

 טריפעגרעבירַא ייז ןוא ענליו ןיא רעוט עשיסורסייו ןוא עשיווטיל 2

 ,פָארּפ ןבילבעג ענליוו ןיא ןיא ,עיניל-עיצַאקרַאמעד רעשיווטיל רעד רעביא

 רעד ןופ רעוט סלַא .ךעלרעדניק עניילק ייווצ טימ ןיילַא יורפ סאקשישזריב .מ

 רעזדנוא ןופ תוחילש ןיא ,טפָא ךיא געלפ ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעשידיי

 ןוא רעניװטיל ענעבילבעגרעביא יד ייב ןייז ,דאבאש .צ ר"ד רעציזרָאפ

 ןעמונרַאפ ךיז ךיא בָאה לעיצעּפס ,ןעמרָאפ ענעדײשרַאפ ןיא ףליה ייז ןעגנערב

 געלפ בוטש ןיא ריא ייב .אקשישזריב .ּפָארּפ ןטקישעגסױרַא ןופ יורפ רעד טימ

 יקסוועלבורו שואעדַאט ,טַאקָאװדַא רענליו ןטנַאקַאב םעד ןפערט טּפָא ךיא

 -קירעיורט םעד ןיא ןטָארטעגסױרַא רענָאמ-ליוויצ סלַא זיא יקסוועלבּורװ .וודא)

 .וודא ןכלעוו ,ענליוו ןיא סעדנָאלב רעשדלעפ ןגעק סעצָארּפ םד-תלילע ןטמירַאב

 ,(טריטיליבַאהער קידנעטשלופ טַאנעס ןשיסור ןיא ,רעטעּפש טָאה גרעבנזורג רַאקסָא

 ענוװָאק ןייק ןריטרָאּפסנַארטרעבירַא יז לָאז'מ טלָאװעג טָאה אקשישזריב יורפ יד

 סָאד ,קעטָאילביב רעסיורג ןוא רעכייר רעייז טימ ןוא רעדניק יד טימ ןעמַאזוצ

 .טעברַא לקיטש טכייל ןייק ,ןעגנוגנידַאב עשיטילָאּפ ענעי ייב ,ןעוועג טינ .זיא

 ןיא ןבעל ןשיוװטיל ןגעוו רָאטַאמרָאפניא-טּפױה רעד ןעוועג ךיא ןיב .,בגא

 ץוש ןיא ןעמענ קידנעטש ךיא געלפ ןציטָאנ עניימ עלַא ןיא .?גָאט , רענליוו

 טַאהעג קידנעטש ןבָאה עיצקַאדער יד ייס ,ךיא ייס ,ןכלעוו בילוצ ,רעניווטיל יד

 ,רעניווטיל יד טקידיײטרַאפ ןַאד ןבָאה ןדיי .ןטכירעג ןוא רָארוקָארּפ ןטימ ןָאט וצ

 גנוריגער רעד ךרוד ןרָאװעג טגלָאפרַאפ ,םימעט עשיטילָאּפ בילוצ ,ןענייז יז ןעוו

 םולש :לַאפ ַאזַא ךיז ךיא ןָאמרעד טייהנגעלעג רעד ייב ."עטיל-לטימ,..ןופ
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 ןעועג ןיב ךיא .טייצ עצרוק ַא ענליוו ןיא ןעוועג דָאירעּפ םענעי ןיא זיא שא

 ןטימ ירפרעדניא םיא וצ ךיא םוק לָאמנייא .רעריפ-געוו ןוא רעטײלגַאב ןייז

 ץיטָאנ ַא ףיוא ןָא רימ טזייוו ןוא גנוטייצ יד ךרוד טקוק רע .טנַאה ןיא "גָאט,

 זיא רע .טכַאמ רעשיליופ רעד ןגעק ןעװעג זיא סָאװ ,רעניווטיל יד ןגעוו

 .גולק טינ ןֹוא שיטקַאט טינ זיא סָאד, :ןָאטעג גָאז ַא ןוא סעכ ןיא ןרָאװעג

 יו ןבילבעג ןיב ךיא ."?ןלוּפ ןציטש ןפרַאד ןדיי ?רעניווטיל יד ןקידייטראפ

 םולש טימ ןריזימעלָאּפ וצ טַאהעג טינ ךיא בָאה טייקטסיירד ךס ןייק ,טפעלּפעג

 עקיליײװטייצ עקיטציא יד רעבָא ,ָאי, :טגָאזעג םיא ךיא בָאה ךָאד רעבָא ,ןשא

 ןפרַאד ןדיי רימ .רעניווטיל יד טגלָאפרַאפ ןוא טריזירָארעט ענליוו ןופ גנוריגער

 טינ ןעוועג שוריפב זיא שא םולש ."ןפלעה ןוא ןציטש ,טנעמָאמ ַאזַא ןיא ,ייז

 זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא ןעװ ,ןַאד טשרע ךיז רע טָאה טקיאורַאב .ןדירפוצ

 ןסיווּוצ רימ טָאה ,יקסווָאקנַאי װַאלסעשט ,רעביירש רעשילוּפ רעטסּוװַאב רעד

 .סעומש ַא ףיוא ךיז וצ ןשַא םולש טעברַאפ רע זַא ,ןָאטעג

 טרעיודעג טָאה ,אקשישזריב יורפ יד ןריפוצרעבירַא ףיוא טעברַא-גנוטיירגוצ יד

 ,רעדניק ייווצ יד טימ יורפ יד זיא טכַאנ רענייש ַא ןיא ןוא גנַאל רעייז

 "עיצַאקרַאמעד רעד ךרוד ןרָאװעג טריטרָאּפסנַארטרעבירַא קעטָאילביב רעד טימ

 אקשישזריב עילימַאּפ יד בָאה ךיא .רָאי ןצכַא קעװַא זיא טייצ רענעי ןופ .עיניל

 .ריא ןגעוו טרעהעג טינ ןוא ןעזעג טינ

 עילימַאּפ רעד וצ ןדנעוו וצ ךיז ןסָאלשַאב ךיא בָאה ענוװָאק ןייק קידנעמוק

 .ףליה ךָאנ

 ,ןעמונעגפיוא םערַאװ רעייז ,טנעקרעד ךיילג ךימ טָאה אקשישזריב יורפ יד

 ."רעניווטיל יד ןופ טניירפ ןטוג ,ןטוװּורּפעגסױא ,ןטלַא, םעד יו

 ןיפעג ךיא , : ףליה ןטעבעג ןוא עגַאל ןיימ ןגעוו ןבעגעגרעביא ריא בָאה ךיא

 ןבעגעג ךיילג רימ טָאה יז ."לָאמַא ריא יװ ,עגַאל רעבלעז רעד ןיא טציא ךיז

 זַא ,טסיירטעג ייברעד ןוא רעטסינימיןרעניא םוצ ווירב ןעמערַאװ א רעייז

 ןיא ןדיי ןופ ןעגנוגלָאפרַאפ יד ןגעוו טלייצרעד ןעמ סָאװ קיטכיר טינ זיא'ס.

 -.."ןעשעג טינ סטכעלש ןייק טעװ רעדניק טימ ןעיורפ .ןטיבעג עטריּפוקָא יד

 רעטסינימ-עציו רעד ןעמונעגפיוא ךימ טָאה םוירעטסינימ-ןרעניא ןיא

 עגנַאל ַא רימ רַאפ ןטלַאהעג רע טָאה ווירב םעד ןענעיילרעביא ןכָאנ .סאציורדעג

 ךיא זַא ,קידנעעז .ןענַאטשרַאפ טינ טרָאװ ןייק בָאה ךיא רעכלעוו ןופ ,עדער

 ןייק טינ ײטשרַאפ ךיא זַא ,טּפַאכעג ךיז רע טָאה דייר ענייז ףיוא טינ ריגאער

 ,טרעלקרעד רימ טָאה רע .שיסור ןיא טרזחעגרעביא עדער יד טָאה ןוא שיווטיל

 טימ ,טָאטש עטריּפֹוקָא ןַא -- שזדָאל ,דנַאל טריפוקָא ןַא טציא זיא ןלױּפ זַא

 "געמ םוש ןייק טינ טעז רע .טינ ןעגנודניברַאפ םוש ןייק ןבָאה ייז רעכלעוו

 .שודָאל טימ טקַאטנָאק זיא'ס ןכלעוו ַא וליפַא ןדניבוצנָא ףיוא טייקכעל
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 יא טרָאד לייוו ,םינינע עכלעזַא ןיא ןשימ טינ ןפוא םושב ךיז ןענעק יז

 זומ ןעמ .טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעשירעטילימ ַא טימ דנַאל טריּפוקָא ןַא ,טגָאזעג יו

 עבלעז יד רעדיו ןוא .ןקידנע ךיז טעװ ץלַא זַא ,ןפָאה ןוא קידלודעג ןייז

 -ןדיי יד ןגעו טײרּפשרַאפ ןעמ עכלעוו ,ןעגנַאלק יד ןביולג טינ -- השעמ

 .ןטיבעג עטריּפוקָא יד ןיא ןעגנוגלָאפרַאפ

 ,טליּטשרַאפ זיא ץלַא ןוא ןריױלרַאפ זיא גנונעפָאה עקיצנייא ןיימ זַא ,קידנעעז

 טקַאטנַאק ַא ןדניבוצנָא ןגַאלשרָאפ ענעדײשרַאפ טימ עגַאל יד ןעװעטַאר ךיא ווּורּפ
 יי ,ןילרעב ןיא רָאדַאסַאבמַא ןשיווטיל ןכרוד ,שזדָאל טימ

 רַאדַאסַאבמַא ןַא ,טייצ ַאזַא ןיא ,טציא ךיז טעװ ּוװװ ,ריא טגָאז סָאװ ,ךַא;

 ".רעווש רעייז זיא סָאד ,ךַאז ַאזַא טימ ןעמענרַאפ

 :גָאז ןוא רעביא םיא סייר ךיא

 רימ זיא ,רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייא ןעװעטַאר טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעוו --

 קידנעװעטַאר ,ןבעל גנוי ןיימ טימ טריקיזיר טינ ןעד ךיא בָאה ?טכייל ןעוועג ןעד

 יורפ יד זַא ,רעטסינימ רעה ,ריא טניימ סָאװ ?רעניווטיל ךייא קידנפלעה ןוא

 ?ךיז ױזַא םתס ןבעגעג ווירב םעד רימ טָאה ַאקשישזריב

 ,רעטפעלּפעג ַא יו ןבילבעג זיא רע

 ןלעוו רעניווטיל זדנוא רַאפ ןטסנידרַאפ ערעייא ,ךייא ייטשרַאפ ךיא ,ָאי --

 ,גנונעכייצסיוא-הכולמ עסיורג ַא ןבעג ךייא ןלעװ רימ ,ןצַאשּפָא קירעהעג יו רימ
 ..ןָאט טינרָאג רימ ןענעק לַאפ םעד ןיא רעבָא

 ךיא רעפטנע -- רעטרעוו עמערַאװ ערעייא רַאפ רעייז ךייא קנַאד ךיא --

 גנונױלַאב ַא ןטעב טמוק סָאװ ,טַאקָאװדַא רענעגנודעג ןייק טינ ןיב ךיא --- םיא

 ייווַצ ןופ רעטָאפ ַא ןוא יורפ ַא ןופ ןַאמ ַא ןיב ךיא .טנעילק ןייז ןפלעה רַאפ

 ,טײטשרַאפ ריא ,ןעװעטַאר ֹוצ ייז זיא טכילפ ןוא בוח ןיימ ןוא רעדניק עניילק

 ..? רעטסינימ רעה

 יזַא יו ,ןטקַאפ עכעלרעדיוש ייר ַא ןבעגעגרעביא םיא ךיא בָאה ייברעד

 ןבָאה דייר עניימ .ןטיבעג עטריּפוקָא יד ןיא ןדיי טימ ךיז ןעײגַאב ןשטייד יד
 :טרעלקרעד טָאה רע זַא ,ליפ ױזַא ףיוא טקריוועג

 ,רעטסינימ-ןרעניא ןטימ ןדיירכרוד ךיז לעװ ךיא ,ןגרָאמרעביא טמוק ,טוג --

 | ,ןלעטש טינ ךיא ןעק ןיילַא ךיז ףיוא

 ,יקסדָאגיו בקעי ר"ד וצ ןיײרַא .ענליוו ןייק ןרָאפעגקעװַא ךיילג ןיב ךיא

 םיא בָאה ךיא .הנותה ןיימ ףיוא רעריפרעטנוא םעד ,טניירפ ןטוג ןטלַא ןיימ

 ,רעטסינימ-עציוו ןטימ סעומש םעד ןבעגעגרעביא

 ווירב ַא ןבעג ךיוא ריד לע ךיא -- .ו ר"ד טגָאז -- סָאװ טסייוו --

 ךיז ןעק ךיא .טקעריד רעטסינימ םוצ רָאנ ,רעטסינימ-עציוו םוצ טינ רעבָא

 .ענווָאק ןיא ןעמונעגפיוא ךעלרעייפ רעייז געט יד ךימ טָאה רע ,טוג םיא טימ
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 רעייז .ןוא ענוװָאק ןיא ןעוועג .װ ר"ד זיא עקַאט קירוצ געט עכעלטע טימ

 ךרוד ןוא ַאנָאטעמס טנעדיזערּפ-הכולמ ןכרוד ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ךעלרעייפ

 ,רעטסינימ םוצ ווירב ןעמערַאװ ַא ןבירשעגנָא ךיילג רימ טָאה .וו ר"ד .ןרָאטסינימ

 טציא .רעטסינימיעציוו םייב ןעוועג ךיא ןיב העש רעטמיטשַאב רעד ןיא

 םעד ךיילג םיא גנַאלרעד ךיא .ןעמונעגפיוא שרעדנַא רָאג ןיוש ךימ רע טָאה

 רעייז זיא סָאד ,ָאי ,ָאי -- :טגָאז ןוא רעביא טנעייל רע ,.װ ר"ד ןופ ווירב

 קיצניינ ןיא זיא ךַאז רעייא זַא ,רעה ןיימ ,ךיז טכַאד רימ !ווירב רעקיטכיוו ַא

 ,טקידיילרעד טנעצָארּפ

 -- טנעצָארּפ טרעדנוה עצנַאג יד ןיא ןרעוו טקידיילרעד ףרַאד ךַאז יד --

 ,רעטכעלעג ַא טימ םיא וצ ךיא גָאז

 :טגָאז ןוא טרָא ןופ ףיוא ךיז טלעטש רעטסינימ-עציוו רעד

 .ןעז רימ ןלעװ ,םורַא געט ייווצ ןיא טמוק ,טוג ,ונ --

 ךיא ןעוו .גנונעפָאה טימ לופ סױרַא ןוא טקנַאדַאב קיצרַאה םיא בָאה ךיא

 רימ ןעמ טָאה ,רעטעּפש געט  ייוצ ןיא םוירעטסינימ ןיא ןעמוקעג ןיב

 :טרילוטַארג רימ טָאה רעטסינימי-עציוו רעד ןוא ריּפַאּפ ַא טגנַאלרעד

 ,סעײנ ַא ןײלַא זדנוא רַאפ זיא סָאװ ,ךַאז א טריפעגכרוד טָאה ריא --

 .ןעמוקסיורַא טעוו ןופרעד סָאװ ,ןשרָאפוצכָאנ עװַאקעשט ןענייז ןײלַא רימ

 סע זַא ןעוועג טגָאזעג זיא ,ןעמוקַאב בָאה ךיא ןכלעוו ,טנעמוקָאד ןיא

 ייוצ ףיױא עטיל ןייק ןעמוק וצ רעדניק יד טימ יורפ ןיימ טביולרעד טרעוו

 טציא זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג עירַאלעצנַאק ןיא רימ ןעמ טָאה ייברעד ,םישדח

 ,םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןיא ןטעברַא ךיא ףרַאד

 ףרַאד סָאװ .ןָאט וצ רעטייוו סָאװ ,ןטכַארט ןוא ןרעלק ןעמונעג ןבָאה רימ

 זַא ,טקרעמַאב ןיוש ךיא בָאה ךַאז ןייא ? םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןיא ןטעב ןעמ

 ,ןגַאלשרָאפ עטערקנָאק טימ ,ךַאז רעקיטרַאפ א טימ ןעמוק ןעמ זומ ןטמַא יד ןיא

 ןָאט וצ סָאװ ,ןגָאז יונעג ןעמ ףרַאד עטמַאַאב יד

 "רעביא ןטעב ןוא םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןיא ןייג וצ ןסָאלשַאב בָאה ךיא

 ןַא טימ ,רָאדַאסַאבמַא ןשיװטיל םוצ ןילרעב ןיא שינעביולרעד ַא ןקישוצ

 רימ ןבָאה ,רעטייוו סָאװ ןוא ,שזדָאל ןייק ןקישנײרַא סָאד לָאז רע ,גנוזיײװנָא

 ךיילג טגָאזעגוצ ןעמ טָאה םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןיא .טסוװעג טינ ךיוא ןיײלַא

 .טסָאּפ רעשיטַאמָאלּפיד רעד טימ ןקישוצסױרַא סָאד

 ענעדיישרַאפ טכוזעג ןוא טקיאוראב טינ רעבָא ךיז ךיא בָאה םעד טימ
 וצ ייז ייב ידכ ,םוירעטסינימ ןופ עטמַאַאב יד טימ ןטפַאשטנַאקַאב עטַאווירּפ

 .ןָאט וצ רעטייוו סָאװ ןייגרעד

 ןוא ןריּפַאּפ יד ןעמוקַאב טָאה ןילרעב ןיא עדַאסַאבמַא עשיווטיל יד ןעוו

 == יױרפ ןיימ וצ גנולייטטימ ַא טקישעגסױרַא יז טָאה ,ןינע םעד ןגעוו עטיב ןיימ
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 ריא רַאפ זיא'ס ּוװ ,עדַאסַאבמַא ןיא ןילרעב ןייק ןעמוק לָאז יז זַא ,שזדָאל ןיא

 עקַאט סָאד זיא ןעגנוגנידַאב עלַאמרָאנ ןיא .עטיל ןייק שינעביולרעדי-עזייר ַא ַאד

 ,טיגרָאג יווװ ךיילג ןעוועג סָאד זיא ,ןדיי יבגל ןרעלטיה ייב רעבָא ; ןעוועג גונעג

 ןעוו ,ןטַאמָאלּפיד םגה ,ּפעק עשיטַארקַארויב טקידיײלרעד ןינע םעד ןבָאה ױזַא

 ,עטנכש ַא טימ ןעמַאזוצ יז זיא ,שזדָאל ןיא גנודלעמ יד ןעמוקַאב טָאה יורפ ןיימ

 טָאה רע ןעוו .טנעדיזערּפ-טָאטש רעשזדָאל םוצ קעװַא ,עקשטייד עשידיי ַא

 ןָאטעג ץימש ַא ריא רע טָאה ,סעטַאל עלעג ןגָארט ןעיורפ יד .זַא ,ןעזרעד

 ,ןבירטעגכרוד ייז ןוא ןיירַא םינּפ ןיא ןריּפַאּפ יד

 ןופ עילימַאפ רעד םוצ טפַאשטנַאקַאב ןענופעג ענוװָאק ןיא בָאה ךיא
 ךיז טָאה רעטסעװװש ַא ענייז ןוא ,אפריקש ,ןילרעב ןיא רָאדַאסַאבמַא ןשיווטיל

 טָאה יז עכלעוו ,ףליה טגָאזעגוצ ןוא קילגמוא ןיימ טימ ןעמונעגרעביא רעייז
 ןדנוברַאפ לָאמ ייווצ ךימ ןוא ןילרעב ןייק ןבירשעג טָאה יז -- ןבעגעג עקַאט רימ

 ײז בָאה ךיא .עדַאסַאבמַא רעשיווטיל רעד טימ ,ןילרעב טימ שינָאפעלעט
 זיא יורפ ןיימ זַא ,ןזייװנָא טינ ןטנעמוקָאד יד ןיא רָאט ןעמ זַא ,טרעלקעגפיוא

 עטלָאצַאב ענווָאק ןופ סױרַא ריא קיש ךיא זַא ,ןבעגוצ ףרַאד'מ ןוא עקשידיי ַא

 ןופ ןעלטימ ןייק טינ טרָאד טָאה יז לייוו ,ענווָאק זיב שזדָאל ןופ ,ןטעליב

 יז טָאה יורפ יד זַא ,טסּוװרעד עקַאט ךיז ךיא ןבָאה ןסעומש-ןָאפעלעט יד

 ןיא ייז ןבָאה ןַאד טשרע .ןעמוק טינ ןילרעב ןייק ןעק יז זַא ,טרעפטנעעג

 ןופ ןבָאה ייז .טקידײלרעד קידנצנעלג םיא ןוא ןינע םעד טעייקעצ עדַאסַאבמָא

 -עסנַאנ ַא ריא טקישעגסױרַא ןוא סעיּפַארגָאטָאפ טרעדָאפעגסױרַא יורפ רעד

 ןיב טייצ עצנַאג יד .טייקירעהעגוצ-הכולמ ןָא ןוא טעטילַאנָאיצַאנ ןָא -- סַאּפ

 סערדַא םעד ןטייב טינ ,הלילח ,לָאז יורפ יד זַא ,קערשטיוט ןיא ןעוועג ךיא

 ןיוש ןענייז'ס סָאװ ןגעוו ,ןײרַא ָאטעג ןיא ןפרַאװנײרַא טינ יז לָאז ןעמ רעדָא

 ריא ןיא ןבילבעג יורפ יד זיא קילג םוצ .ןעגנַאלק ןעגנַאגעגמורא זדנוא ייב

 ןיא טקיטכענעג טינ רעדניק יד טימ עקַאט יז טָאה טכענ ליפ שטָאכ ,הריד

 סָאד זַא ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא'ס .ןעגנוקישסיורַא רַאפ ארומ בילוצ ,בוטש

 טָאה'ס .ןלױּפ ןיא טפַאשרעה סרעלטיה ןופ םישדח עטשרע יד ןעוועג ןענייז

 -רעביא רעטעּפש זדנוא טָאה יורפ יד יװ ."טייהיירפ , עלעסיב ַא טשרעהעג ךָאנ

 ףיוא ,ןעמוקנײרַא טרָאטעג טינ טמַא םוש ןייק ןיא ןיוש ןדיי ןבָאה ,ןבעגעג

 הצע ןַא ךיז ןעמ טגעלפ ךָאד רעבָא ,ךיז ןזייווַאב טינ סַאג רעװָאקירטעיּפ

 .םינכש עשידיי טינ ןופ ףליה רעד טימ לָאמטּפָא ךיז קידנצונַאב ,ןבעג

 שזדָאל ןיא יורפ ןיימ וצ טכַארבעג רעגערטווירב רעד .טָאה ןטכַאניײוו ברע

 בוטש ןיא ןעוועג טינ יורפ יד זיא קילגמוא םוצ .ןילרעב ןופ טעקַאּפ ןסיורג ַא

 ןופרעד ךיז טָאה יורפ יד ןעוו .טלָאװעג טינ רע טָאה טעקַאּפ םעד ןזָאלרעביא ןוא

 זןעמ טוט סָאװ רעבָא .שינעמעלק ןופ ךיז-רעסיוא ןרָאװעג יז זיא ,טסּוװרעד
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 טינ טסָאּפ ןיא רָאט ךיי ַא ?טסָאּפ ןופ ןריּפַאּפ יד סױרַא ןעמ טמוקַאב יוװ

 רעבָא ,5 זיב רָאנ ןייג ןדיי ןענעק סַאג ןפיוא ,2 ךָאנ זיא רעגייז רעד .ןיײגניײרַא

 ןענייז סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה יורפ יד לייוו ,ןריקיזיר זומ ןעמ ,ןלַאפרַאפ

 ךיז יז טָאה גנַאל .טסָאּפ םוצ קעװַא זיא יז ןבעל םוצ ןריּפַאּפ ריא רַאפ

 טָאה ,5 ֹוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה רעגייז רעד זַא ןוא סָאג ןפיוא טײרדעגמורַא

 םעד ,טַאדלָאס םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא טרָאק ןייא ףיוא טלעטשעג ץלַא יז

 טָא ןוא .ףליה םיא ייב ןטעבעג ןוא עגַאל יד טלייצרעד םיא ןוא ,ןַאמכַאװ

 רעזדנוא ןופ ךאלמ ַא יו טלעטשעגסױרַא טנעמָאמ םעד ןיא ךיז עקעי רעד טָאה

 רע רָאט טסָאּפ רעד ףיוא יז ןזָאלנײרַא זַא ,טרעלקרעד יורפ רעד טָאה רע .החּפשמ

 רעד ייב ןטייברַאפ םיא טעװ סָאװ ,דַארעמַאק ןייז ןפורסיורַא רעבָא טעװ רע .טינ

 עקַאט רע טָאה ױזַא .טסָאּפ רעד ףיוא ןייגניירַא ריא טימ טעוו רע ןוא ריט

 גנַאגנײרַא ןטייווצ ַא ךרוד טסָאּפ רעד ףיוא ןיײרַא יורפ רעד טימ זיא רע .ןָאטעג

 טָאה יז לייוו ,טקילגעגּפָא יורפ רעד טָאה ָאד .לרעטצנעפ םוצ טריפעגוצ יז ןוא

 םעד טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רעגערטוירב םעד ןפָארטעג לרעטצנעפ םייב

 .ןבעגעגּפָא ךיילג עקַאט םיא ריא ןוא ךיז ייב טעקַאּפ

 טנ רעסיורוג רעד

 טסָאּפ ןופ סױרַא טעקַאּפ ןטימ זיא יורפ יד ןעוו ,5 ךאנ ןעוועג ןיוש זיא'ס

 ,סַאגייקסניליק ףיוא זיוה ַא ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז רַאפעגסנבעל טימ שממ ןוא

 טימ .ןעמונעגפיוא םערַאװ יז ןבָאה ייז .טַאקָאװדַא ןשילוּפ ןטנַאקַאבמוא ןַא וצ

 טרָאד ןופ ןעמונעגסױרַא ןוא לקעּפ סָאד טנפעעג ייז ןבָאה שינעפַאלקצרַאה

 ןרָאפוצנײרַא שינעביולרעד ַא ךָאנ טימ רעדניק יד טימ ריא רַאפ סַאּפ-ןעסנַאנ ַא

 -סױהַא שזדָאל ןופ טנעדיזערּפ-טָאטש םוצ גנודנעוו ַא ךיוא וצרעד ,עטיל ןייל

 ויב שזדָאל ןופ ןטעליברַאב עטלָאצַאב ןוא ,רעדניק יד טימ יורפ יד ןזָאלוצ

 ,ענווָאק

 םעד ןיא יורפ רעד ןופ קילג סָאד ןלעטשרָאפ שטנעמ א ןעד ךיז ןעק

 / ?טנעמָאמ

 הצע רעד טױל -- ,ךיילג יורפ יד טָאה ,טנַאה ןיא ןריּפַאּפ יד קידנבָאה

 קנַארפ זיא ןוא סעטַאל עלעג יד ךיז ןופ ןסירעגּפָארַא -- טַאקָאװדַא ןשיליוּפ ןופ

 עטנעָאנ עקימורַא ןוא רעדניק יד ןופ דיירפ יד .טָאטש ןרעביא קעװַא יירפ ןוא

 | ןלעטשוצרָאפ טכייל ךיז זיא םינכש

 ,סָאד קידנצונסיוא .ןרָאפסױרַא םוצ ןטיירג ןעמונעג ףכית ךיז טָאה יורפ יד

 ליפ טפיוקעגנייא יז טָאה ,טָאטש ןיא יירפ ןוא קנַארפ ןעגנַאגעג זיא יז סָאוו
 עכלעוו ,עטנַאקַאב ןוא טניירפ עלַא רַאפ ,שעוו עמערַאו ךעלכעזטּפױה ,ןכַאז

 תואגח .יד ךָאנ ךיילג .סַאג רעװָאקירטעיּפ רעד ףיוא ןזייוו טנעקעג טינ ךיז ןבָאה
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 .שינעבױלרעד-רָאפסױרַא ןַא ךָאנ טנעדיזערּפיטָאטש ןבלעז םוצ קעװַא יז זיא

 ןייק טינ טײטשרַאפ יז זַא ,טכַאמעג ךיז יז טָאה ,ןריּפַאּפ יד םיא קידנעגנַאלרעד

 טנעדיזערּפ-טַאטש רעד .שיסור טדערעג רעשטעמלָאד ַא ךרוד טָאה ןוא שטייד

 ,שודָאל ןיא יז טמוק יװ ,עגַארפ רעד ףיוא .ןעמונעגפיוא ךעלפעה רעייז יז טָאה

 ןייק ןעמוקעג ,עטיל ןופ ןירעציזַאבטוג ַא זיא יז זַא ,השעמ ַא טלייצרעד יז טָאה

 טציא ,המחלמ רעד בילוצ ןקעטש ןבילבעג ָאד זיא ןוא עזיירטסול ַא ַא ףיוא ןליוּפ

 ,םײהַא קירוצ ןרָאפ וצ טייהנגעלעג יד יז טָאה

 ? טָאטש ןיא ןעװעטַאבעלַאב רעזדנוא ךייא טלעפעג יוװ ןוא ,ונ --

 -- ןגָאלקַאב וצ סָאװ ףיוא טינ טולָאסבַא ךיז בָאה ךיא .טֹוג רעייז ,ךַא --

 טוג רעייז טייצ עצנַאג יד ןיב ךיא ,טרעקרַאפ -- ,טרעפטנעעג יורפ יד טָאה
 ,ןרָאװעג טלדנַאהַאב ךעלפעה ןוא

 רעד טגערפ -- ? טייהנגעלעג רעד ייב ,ןילרעב ןכוזַאב ריא טליוו יצ --
 ,טנעדיזערּפ-טָאטש

 | ,יורפ יד טרעפטנע -- ,ךעלריטַאנ --

 ןופ ןרָאפוצסױרַא ףיוא שינעבױלרעד ַא טלעטשעגסיוא ךיילג ריא טָאה רע
 .עטיל ןייק ןרָאפ וצ ןוא ןילרעב ןיא געט ייווצ ןכוזַאב וצ .שזדָאל

 .טנעדיזרפ-טָאטש רעד טגערפ -- ?שזַאגַאב ריא טָאה ,ונ --
 .יורפ יד טרעפטנע -- ,ָאי --

 לָאז יַאּפַאטשעג , יד זַא ןטעב ןַאד ךיא לעװ -- רע טגָאז -- טוג זיא --

 ןצנַאג םעד ןייז ןיוש ריא טעװ ..גנוניוו ןיא ךייא ייב ןכַאמ לָארטנָאק יד
 ..קיאור געוו

 לָאז יאּפַאטשעג, זַא ,ךָאנ טלעפ סע .עטלמוטעצ ַא ןבילבעג זיא יורפ יד
 .בוטש ןיא ריא וצ ןעמוק

 וצ רעמעװקַאב זיא רימ -- טרעפטנעעג לענש יז טָאה -- קנַאד ַא ,ָא --
 .ןַאב ןפיוא לָארטנָאק יד ןכַאמ

 ,טוג זיא ,ונ --

 ןופ ןריּפַאּפ עקיטיונ עלַא ןעמוקַאבסױרַא יורפ יד טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא טָא
 ,טנעדיזערּפ-טָאטש ןשיקעיו

 רעטסיגַאמ יורפ רעד טימ ךעלכעזטּפיוה ,טניירפ עטוג עלַא טימ ךיז טנגעזעג
 קידנעמוקַאב ןֹוא .םישדח 4 עצנַאג יד טציטשעג יז ןבָאה עכלעוו ,קענָאזַאגַאמ
 סחנּפ רַאטערקעס-הליהק םעד ןוא ,רעּפש הנוי קנַאד ַא -- ןיקסווָאקטּור ןופ

 1929 רעבמעצעד ןט20 םעד יז טָאה ,געװ ןפיוא עציטשיטלעג ַא -- לעדַאנ

 ןעוועג ןיוש זיא יז ןעוו ,ןכַאז לייט ַא ךיז טימ קידנעמענטימ ,שזדָאל טזָאלרַאפ
 קידנגערפ ,גוצ םעד טרילָארטנַאק לָאמ עכעלטע טיילי"סע-סע, ןבָאה ןָאגַאװ ןיא
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 ,ךעלריטַאנ ,ןענייז רעדניק יד טימ יורפ יד ...ןדיי ןייק ָאטינ ַאד ןענייז יצ רדסכ

 !ןדיי ןייק ןעוועג טינ

 עניימ סָאװ ,טערטרַָאּפ-לײא ןסיורג א ןטלַאהעג ךיז ןבענ טָאה ןוז ןיימ

 -ישטייד ַא .החמש-ןעילימַאפ ַא רעניימ וצ ,הנתמ ַא טגנַאלרעד רימ ןבָאה םירבח

 גערפ ַא ןוא טנַאה ןיא טערטרָאּפ םעד ןָאטעג םענ ַא לָאמנייא טָאה ריציפָא רעש

 ןכלעו ֹוצ ,רעטָאפ ןיימ, :טרעפטנעעג טָאה דניק סָאד .זיא סָאד רעװ ,ןָאטעג

 רעייא וצ טרָאפ ריא , ,טרעפטנעעג עקעי רעד טָאה ,?ָאי ,ָאי, ."טציא ןרָאפ רימ

 ..?עילימַאפ ןיימ ןופ רָאפ ךיא ןוא רעטָאפ

 -רעטנוא ןשידיי םעד טקרעמַאב טינ טָאה עקעי רעד סָאװ ,םימשה ןמ סנ ַא

 ןלָאמעג דליב סָאד טָאה רעכלעוו ,רעלטסניק ןשידיי ןופ טפירש

 עניימ ןענייז ,טכַאנייב רעגיײזַא 10 ,רעבמעצעד ןטסקיסיירד-ןוא-ןייא םעד

 | ,ענווָאק ןייק ןעמוקעגנָא ןרישזַאסַאּפ

 לָאמ ןטשרע םוצ ענליוו ןיא בָאה ךיא ןעוו זַא ,ןקרעמַאב ָאד זומ ךיא

 ,שזדָאל ןופ עילימַאפ יד ןעגנערב ןגעװ ,ענוװָאק ןייק רָאפ ךיא זַא ,טגָאזעג

 ךליוו ױזַא .ןעקנַאדעג ערָאלק יד ייב טינ ןיב ךיא זַא ,טניימעג ןעמ טָאה

 ךשמב ,בָאה ךיא ןעוו .קנַאדעגיסצע רעד ןעמוקעגסיוא זיא קידהנושמ ןוא

 טליפעגטימ רימ טימ ןבָאה ,ענוװָאק ןיא םעד ןגעוו טלייוועג ,םישדח ןבלַאהטרעדנַא

 ,ךיא סָאװ ,עגַאל רעבלעז רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ךס ַא

 ,טסָארפ עקידנענערב א וצרעד ןוא טכַאנײב טעּפש ןעוועג זיא'ס םגה

 | ,ןשטנעמ טימ ןרָאװעג לופ ךיילג בוטש רעזדנוא ךָאד זיא

 רעדניק יד טימ יורפ יד ןעזעג טינ בָאה ךיא סָאװ ,םישדח ריפ יד רַאפ

 יו לעג ,עטכשוחרַאפ ןעמוקעג ןענייז ייז .טרעדנעעג רעייז ךיז ייז ןבָאה

 ,ןענעקרעד וצ טינ טושּפ ,סקַאװ

 יז ןבָאה ןוא שזדָאל ןיא רעדניק ןוא יורפ ןיימ טנעקעג ןבָאה סָאװ יד

 ןוא ,ןרעלטיה ייב ןבעל ןגעוו ןגערפ טפרַאדעג טינרָאג ןיוש ןבָאה ,ןעזרעד טציא

 ,המחלמ םישדח 4 עטשרע יד ךָאנ טשרע ןעוועג ךָאד זיא סָאד

 םוטנדיי עשיווטיל סאז

 וליפַא זיא'ס .טקיטכערַאבכײלג קידנעטשלופ ןעוועג ןדיי ןענייז עטיל ןיא

 ןַא טימ עימָאנָאטײױא עטיירב ַא טַאהעג ןבָאה ןדיי ןעו ,טייצ ַא ןעוועג

 .שארב רעטסינימ ןשידיי א טימ ,םינינע עשידיי רַאפ םוירעטסינימ םענעגייא

 ;קישטײװָאלָאס ר"ד ןעװעג זיא םינינע עשידיי רַאפ רעטסינימ רעטשרע רעד

6 



 .שטיוװעלימכַאר ר"ד ,םיובנעזָאר ןושמש .וודַא : ןעוועג ךָאנ ןענייז ןרָאטסינימ ןדיי

 ןטימ .סקָאדָאטרָא ןַא -- רעטצעל רעד ,ןטסינויצ ןעוועג ןענייז ייווצ עטשרע יד

 רעטסטנעָאנ רעד יװ ,עטיל זיא ,דנַאלשטייד ןיא םזירעלטיה ןופ ךיז ןטײרּפשרַאפ

 ןופ קלָאפ ַא יו ,רעניוטיל יד .ןרָאװעג טריזישַאפ ךיוא זייווכעלסיב ,ןכש

 יד ןיא ןבָאה ,ץנעגילעטניא רעגנוי רעניילק ץנַאג ַא טימ ,םירעיופ עטושּפ

 עיצארטסיניטדַא הכולמ רעד ןיא ןדיי ןייק ןזָאלעגוצ ןרעג טינ ןרָאי עטצעל

 ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,עקינעי יד טּפוטשעגסױרַא זייווכעלסיב ןליפַא ןוא

 | ,ןרָאיא עטשרע יד ןופ ריא

 ןַא ןעועג טייצ עצנַאג יד ללכב זיא ןדיי וצ גנואיצַאב עלַארעביל יד

 -עסיטנַא רעד זיא עטיל ןיא זַא ,טגייצרעביא ךיז בָאה ךיא .עכעלכעלפרעביוא

 ןלױּפ ןיא יו רעכעלרעפעג ליפ ןוא רערעקרַאטש ליפ ַא ןעוועג םזיטימ

 עצנאג א טעווטשובעג ןרָאיהמחלמירַאפ עטצעל יד ןיא ןבָאה ןלױּפ ןיא

 ,ג .ד .א ?ַאגנַאלַאפ , ,"ןָאזַא , יו ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטסירעלטיה ,עשינַאגילוכ ייר

 ,קיטישּפ ןיא יװ ,ערעסערג ןוא ערענעלק ,ןעמָארגָאּפ טריזינַאגרָא ןבָאה סָאװ
 ,רעשימַאכ א םזיטימעסיטנא ןַא טשרעהעג טָאה ָאד .ָאכָאטסנעשט ,קסירב

 רעד יו רעכעלרעפעג רעקינייו רשפא עקַאט רַאפרעד ןוא רעשיזיפ-לַאטורב ַא

 ,עטיל ןיא ןפָארטעג בָאה ךיא ןכלעוו ,םזיטימעסיטנַא רעטריקסַאמרַאפ ,רעליטש

 טינ ,לַאטורב טינ ,ןדיי יבגל קיטילָאּפ ערעדנַא ןַא טריפעג ןבָאה רעניווטיל יד

 -טפַאשטריװ עשיטַאמעטסיס ,עקיסעמנַאלּפ ַא טריפעג ןבָאה ייז .ןעמָארגָאּפ ךרוד

 טינ רעבָא ,לדנַאה ןופ ןדיי ןסױטשסױרַא ןכרוד קיטילָאּפ-סגנוטַארסױא עכעל

 עקיזיר ַא ןפַאש ךרוד רָאנ ,רעלדנעה עשידיי ףיֹוא ,ןדיי ףיוא ןלַאפנָא ךרוד

 שיילפ יוװ ,ךיורבעג ןטשרע ןופ סעשזנַארב יד ןיא ןוויטַארעּפָאָאק ןופ ץענ

 עוויטַארעּפָאָאק עקיזיר ַא ןפַאשעג ןבָאה ייז .ייר רעטשרע רעד ןיא ,ךלימ ןוא

 טגעלפ עיצוטיטסניא עקיזָאד יד .("סאטסיאמ,) ןעגנוטעברַאסיוא-שיילפ ןֹופ ץענ

 ןוא שיילפ סָאד ןפיוקרַאפ ןיילַא ,ןטכעש ןיײלַא ,רעיױּפ םייב תומהב יד ןפיוק

 ןעוועג ךיוא זיא עבלעז סָאד .ןעגנוטעברַאסיוא-טשרּוװ עכעלגעמ עלַא ןכַאמ ןיײלַא

 ןעמונעגוצ זײלַא ,סעמרעפ-ךלימ עסיורג ענעגייא .ןעגנוטעברַאסיוא-ךלימ עלַא טימ

 ײלרעלַא טעברַאעגסױא ןיילַא ,ךלימ עצנאג יד ןטפַאשטריװ עשירעיוּפ יד ןופ

 קַאמשעג ,שינעיגיה ,שירפ ןעוועג ןענייז ןעגנוטעברַאסיױא ערעייז .ןטקודָארּפ-ךלימ

 ייז ןגעלפ ייברעד .ןזײרּפ-קרַאמ עטסקיליב יד טול ןרָאװעג טפיוקרַאפ ןוא

 עכלעוו ,ןטפעשעג ענרעדָאמ ,עטנַאגעלע טסכעה ןיא עיצקודָארּפ יד ןפיוקרַאפ

 ןוא לטעטש ןדעי ןיא רָאנ ,טעטש עסיורג יד ןיא רָאנ טינ טַאהעג ןבָאה ייז

 זייונסַאמ טגעלפ ןײלַא גנורעקלעפַאב עשידיי יד .ףרָאד ןטסערג ןיא ןליּפַא

 ןטָארטעגוצ רעניווטיל יד ןענייז ןרָאי עטצעל יד .רעבלעוועג עקיזָאד יד ןיא ןפיוק

 ןוא -רוטקַאפונַאמ רעד ןיא ךיוא גנוגעװַאב עויטַארעּפָאָאק יד ןריזינַאגרַא
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 -הסנרפ יד ןעמונעגוצ ןזייווכעלסיב ייז ןבָאה םורַא ױזַא .עשזנַארב-ליטסקעט

 .רחוס ןוא רעמערק ,רעלדנעה ןשידיי םייב ןטייקכעלגעמ

 ןדיי בור סָאד ןטלָאװ ,רָאי עכעלטע ךָאנ טרעיודעג טלָאװ עגַאל יד ןעוו

 ,ןרָאװעג טכַארבעגמוא שימָאנָאקע ןטלָאװ ייז .הסנרּפ ןָא ןבילבעג עטיל ןיא

 טָאה ןדיי יבגל ןשטייד יד ןופ ךיז ןטלַאהרַאפ סָאד .ןלַאפנָא ןָא ,ןעמָארגָאּפ ןָא

 ייב סַאה-ןדיי ןופ טײקטלצרָאװעגניא יד טקיטעטשַאב קידנעטשלופ ךָאנרעד

 ,רעניווטיל יד

 ,שזעיוועינאפ לװַאש ,ענוװָאק :יװ ,עטיל ןופ טעטש ערעסערג יד ןיא ביוא

 ,עירטסודניא ןוא לדנַאה ןיא ןלַאװק-הסנרּפ טַאהעג ןדיי ךָאנ ןבָאה ,לעמעמ

 ץניװָארּפ רעד ףיױא עגַאל יד רעבָא זיא -- טלקיװטנַא ןיילַא ןבָאה ייז עכלעוו

 ,רעזָאלסגנונעפָאה ןרָאװעג רעמ ץלַא ,רעטייוו סָאװ

 ,גנורעקלעפַאב רעשיווטיל רעד ןופ ןבעל עשימָאנָאקע סָאד זיא סלַאפנלַא

 יו ָאװינ ןרעכעה ליפ ַא ףיוא ןענַאטשעג ,רעשידיי טינ ייס ,רעשידיי ןופ ייס

 ,ןליוּפ ןיא

 -טפַאשלעזעג וצ קירוצ ןעמונעג ךיילג ךיז ךיא בָאה ,ענליוו ןייק קידנעמוק

 י-רעדנַאװ ןיימ ןגעוו טעברַא ןַא ןבירשעגנָא לכ םדוק בָאה'כ .טעברַא רעכעל

 רעכלעוו ,ןיקצולירּפ חנ ןבעגעג ךיא בָאה טעברַא יד .ענליוו ןייק שזדָאל ןופ געוו

 עיסימָאק עשירָאטסיה ַא ןריזינַאגרָא וצ ןזיװַאב ןיוש ןעלטימ-"טניָאשזד ,, טימ טָאה

 רַאטערקעס .טייצ רעקיזָאד רעד ןופ ןלַאירעטַאמ עכעלגעמ עלַא ןעלמַאז וצ

 .(עשרַאװ ןופ טסידנוב ַא) טלַאטשעגטוג שרעה ןעוועג זיא ָארויב ןקיזָאד ןופ

 עשישטייד ןגעוו לָאירעטַאמ לָאצ עקיטלַאװעג ַא טלמַאזעגפיוא טָאה ָארויב סָאד

 ןופ םישדח עטשרע יד רַאפ ,ןליוּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש ייר ַא ןיא תוחיצר

 .םיטילּפ ךרוד רדסכ ןעמוקנָא ןגעלפ טייז רענעי ןופ תועידי .טפַאשרעה רעייז

 ,ןטנעמוקָאד ,ןתודע תויבג טלמַאזעגנָא עיסימָאק רעמייהעג רעד ןיא ךיז ןבָאה סע

 -רעטנוא עשטייד ,ןעמרָאּפ ענעדישרַאפ ןיא ס'דוד גמ טימ ,סעטַאל עלעג

 .װ .א .א ןעגנונעדרָארַאפ ,ןעגנוקירד

 ,דניק ַא טעמכ ,יורפ עגנוי ַא ןעמוקעג רימ וצ זיא ןגרָאמירפ םענייש ַא ןיא

 רָאטקַאדער ןופ רונש יד ןעוועג זיא סָאד .(שדוח ןט6 ןיא) ןדנעטשמוא ערעדנַא ןיא

 יז טָאה ,טסָארפ ןקידַארג:40 ַא ייב ,ןטרַאנ ףיוא .שזדָאל ןופ ןַאהַאק לארשי

 םישדח רָאּפ ַא ןיא .ץענערג עשיסור-שישטייד יד טצרַאװשעג ,דנַאטשוצ ַאזַא ןיא

 דניק ןטימ יורפ עגנוי יד .ןוז ריא ןופ תירב םעד טרעייפעג רימ ןבָאה םורָא
 .ָאטעג רענליוו ןיא ןעמוקעגמוא רעטעּפש ןענייז

 םיטילפ יז ןוֿפ עגַאל עשיגַארט

 םיטילּפ ענעמוקעגנָא יד .טריזיליבַאטס ךיז טָאה ענליוו ןיא ןבעל סָאד
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 .הנויח ףיוא טנידרַאפ ןוא טלדנַאהעג זייוולייט ,ןטעברַא ןעמונעג זייוולייט ןבָאה
 ענעדיישרַאפ ןופ סעידיסבוס ףיוא ןעוועג ןזיװעגנָא רעבָא זיא לייט רעסיורג ַא

 .ןרָאפ וצ רעטייוו ױזַא יו ןגעוו טכוזעג ןבָאה עלַא ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא

 זומ ןעמ, -- ןהנעט לוק ןייא ןיא עלַא ןגעלפ -- "ןַאקלּוװ ַא זיא אד,

 ןופ רעריפ יד ןעמוקעגנָא ענליוו ןייק ןענייז טייצ רעד ןיא ."רעטייוו ןפיול

 ,םייהנעקָארט רָאטַאנעס ,גרעבצנימ לבייל טַאטוּפעדיםײס -- םוטנדיי ןשילױּפ

 ,(ןוז סבר רעשייר) טַארטָאטש רעשזדָאל ןופ ןַאמטַאר ,ןיוועל קחצי ר"ד ברה

 ןוא םינבר ליפ רעייז ,ןַאמכיײר טַאקָאװדַא טַארטָאטש רעשזדָאל ןופ !ַאמטַאר

 רעשזדָאל ןופ רעריפ ןטימ ןטסידנוב ךס ַא .תובישי ענעדיײשרַאפ ןופ טייל-הבישי

 סָאװ ,ןדיי םתס ןוא רעריפ עשיטסינויצ ליפ רעייז ,שארב ןאמלימ לאומש דנוב

 ןצרַאװשרעביא סָאד .םונחיג ןשיטסירעלטיה םעד ןופ ןפױלטנַא וצ ןזיוװַאב ןבָאה

 זיא ױזַא .תושפנ-תנכס סיורג טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןַאד ןיוש זיא ןצענערג יד

 ןבעגעגניײרַא םיא ןבָאה רימ ,ןַאמכייר .ודַא רעד סיפ ענערױרפעגּפָא טימ ןעמוקעג

 ןיימ ףיוא .טייצ עגנַאל ַא ןגעלעג זיא רע ּוװ ,"םילוח-תרמשמ, ןופ לָאטיּפש ןיא

 ןוא רעשזדָאל רַאפ לעיצעּפס ,ווירב ליפ רעייז ןעמוקנָא רדסכ ןגעלפ סערדַא

 טיילסדנַאל רעשזדָאל יד טימ ןדנוברַאפ ךיז בָאה ךיא .םיטילּפ רעװעשרַאוו

 עכלעוו ,ןעמוסיטלעג עניילק טקישעג לָאמ ייווצ רימ ןבָאה ייז ,עקירעמַא ןיא

 ןשיוצ טלײטרַאפ גרעבצנימ .ל ןוא יקסדָאגױו ר"ד טימ ןעמַאזוצ בָאה ךיא

 | | ,םיטילּפ יד

 םיטילּפ יד טציטשעג טינ טעמכ ןבָאה קרָאי-ינ ןיא טײלסדנַאל רעשזדָאל יד

 ןטנעגעג עטריּפוקָא יד ןופ ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאװ ייז .רעטרע יד ףיוא

 ןרעױדַאב םוצ רעבָא .שטנוװ רעטוג ַא רעייז ןעוועג זיא סָאד .* ןרָאפסױרַא

 טעמכ שזדָאל ןופ ןיוש ןעמ טָאה דָאירעּפ םענעי ןיא .רערַאבריפכרודטינ ַא

 ןױש זיא עשרַאוו ןייק שזדָאל ןופ ןרָאפ סָאד וליפַא .סױרַא טנעקעג טינ יװ

 ןבָאה עטליײצעג רָאנ זַא ,תואצוח עקיזיר עכלעזַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןַאד

 זיא ,ענליוו ןייק עשרַאװ ןופ ןרָאפ סָאד ךָאנ טדער רעװ .ןזייוװַאב טנעקעג סָאד

 .ןעגנולעג סָאד זיא םידיחי עטלייצעג רָאנ .ךעלגעממוא ןעוועג ללכב ןַאד ןיוש

 .עילימַאפ ןייז ןעגנערב וצ ןַאמלימ טסידנוב םעד ןעגנולעג ךָאנ זיא ערעדנַא ןשיווצ

 ןפָאלעג לייוו ,תוחּפשמ ערעייז ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג ןענייז םיטילּפ ליפ רעייז

 ןוא ןעיורפ .טנגוי ענעסקַאװרעד ןוא רענעמ רָאנ ייר רעטשרע רעד ןיא ןענייז

 ןענייז רענעמ ענלעצנייא יד טָא ןוא .רעטרע יד ףיוא ןבילבעג ןענייז רעדניק

 סעילימַאפ ענעבילבעג יד ןציטש וצ ידכ ,טנעמָאמ ןטצעל ןזיב ענליוו ןיא ןסעזעג

 .ןשטייד יד וצ ןלַאפעגנײרַא ךָאנרעד ןענייז ייז ןופ רענעמ ךס ַא .ךעלקעּפ טימ

 !רַאלָאד טרעדנוה וצ לָאמ ייווצ :עקיטשינ ַא ןעוװעג זיא ףליה רעייז *
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 ןריטסערַא ןבילוצ סעידעגַארט ערעווש טכַאמעגכרוד ןבָאה רעדיוו ערעדנַא -

 ,ץענערג יד ןײגרעבירַא םייב ,ןסור יד ךרוד געוו ןיא רעדילגטימ-ןעילימַאפ רעייז
 ַאילעפ ןוא םייח עילימַאפ יד טכַאמעגכרוד טָאה עידעגַארט עכעלרעדיוש ַאזַא

 -ןייא רעייז -- ?טַאלבסקלָאפ םעיינ רעשזדָאל , ןופ רָאטקַאדער רעד ,יקסווָאטסושזב

 ץענערג יד ןײגרעבירַא םייב ןרָאװעג טריטסערַא זיא ,לגניי גנוי ַא ,ןוז רעקיצנייא

 ןעגנואימַאב עלַא .ןײרַא רעסַאװ ןיא יו ,ךעלנייועג יוװ ,ןוא ןסור יד ךרוד

 ןענעז ,ךיז טניפעג דניק רעייז ּוװ ,ןייגרעד וצ ןרעטלע עכעלקילגמוא יד ןופ

 ןענייז ייז זיב ,דניק סָאד טכוזעג גנַאל ױזַא ןבָאה ייז ,ןטַאטלוזער ןָא ןעוועג

 ןרָאפ וצ ןריּפַאּפ עקיטיונ עלַא טַאהעג ןבָאה ייז םגה ,ןשטייד יד וצ ןלַאפעגניײרַא

 ןשטייד יד ייב ןעמוקעגמוא זיא יקסוװָאטסושזב םייח רָאטקַאדער .דנַאלסיױא ןיא

 ןעמוקעגמוא זיא ַאילעפ יורפ יד ןוא ,דָאירעּפ ןטשרע ןיא ךיילג ,ענליוו ןיא

 ,דנַאלטסע ןיא ַאגַאָאלק רעגַאל-טיױט םעד ןיא םורַא רָאי 2 ןיא

 ןרױלרַאפ ןַאהַאק רַאזַאל ןופ עילימַאפ יד ךיוא טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז סָאװ ,ןרעינישזניא עגנוי ,ןיז ייווצ עריא

 .ץענערג יד ןײגרעבירַא ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ךיוא ,יײצילָאּפ רעשיווטיל רעד

 עטריּפוקַא יד ןיא ןטקודָארּפ ךעלקעּפ ןקיש טנעקעג ןעמ טָאה ענליוו ןופ

 רעד ףױא יו ,ןָאטעג ףרָאװ א םעד ףיוא ךיז ןבָאה םיטילּפ עלַא .ןטיבעג

 רעדעי .ןבעל םייב סעילימַאפ ערעייז ןטלַאהוצפיוא טייקכעלגעמ רעקיצנייא

 .לקעּפ ַא ןקיש וצ רעטפָא סָאװ יבַא ,טפיוקרַאפ עטצעל סָאד ךיז ןופ טָאה

 עקידנסײרצרַאה ןעמוקנָא רימ וצ ןגעלפ ,עשרַאװ ןוא שזדָאל ןופ ,טייז רענעי ןופ

 בָאה ןטייקכעלגעמ ענעדײשַאב עניימ טיול ןוא .טיונ ןוא רעגנוה ןגעוו ווירב

 ךיא בָאה לקעּפ עטצעל סָאד .םירבח ןוא טניירפ וצ טקישעג ליפ רעייז ךיא

 ןיא ןַאמצייו ףסוי טַאקָאװדַא טניירפ ןוא רבח ןיימ וצ ןקישוצסױרַא ןזיװַאב

 ןשיוװטיל ַא ןופ סַאּפ ַא ןבָאה טזומעג ןעמ טָאה ,לקעּפ ַא ןקיש וצ ידכ .עשרַאװ

 ןופ לרוג ןרעטיב םעד טרעטכיײלרַאפ ,רענליוו סלַא ,רימ ןבָאה ױזַא .רעגריב

 .םיטילּפ יד

 עטשרע יד רַאפ שזדָאל ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל םעד ןגעװ ןטקַאפ יײר ַא

 ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה עניימ יורפ יד סָאװ ,עיצַאּפוקָא-רעלטיה רעד ןופ םישדח 4

 וצרעטעּפש .קרָאיינ ןיא טײלסדנַאל רעשזדָאל יד וצ טקישעגקעװַא ךיא בָאה

 ,גנוטייצ רעשידיי רענַאקירעמַא ןַא ןופ גוצסיוא ןַא ןעמוקַאב ייז ןופ ךיא בָאה
 ,טקורדעגּפָא ןעוועג זיא סָאד ּוװ

 טימ סעילימַאפ יד ןעגנערב וצ -- געוו ןיימ טימ קעװַא ןענעז עקינייא

 םעד לשמל ,ןעגנולעג סָאד ייז זיא ןשינרעטַאמ עגנַאל ךָאנ ןוא ,רעסעּפ-ןעסנַאנ

 ,(ייבדיס ןיא טבעל ,בירנייוו ר"ד ןופ יורפ יד זיא רעטכָאט ןייז) ןַאמלעג ר"ד
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 ןבעל ןופ עיצַאזיליבַאטס

 יד ןיא ןעמ זיא ,ןרָאװעג רָאלק רעמ זיא עגַאל עשיטילָאּפ יד יו םעדכָאנ

 ןלערוטלוק ןפיוא טעברַא רעטגייווצרַאפ רעסיורג ַא וצ ןטָארטעגוצ ןזיירק עשידיי

 ,(ענוװָאק ןיא 2) ענליוו ןיא ןייגסױרַא ךעלגעט ןגעלפ ןעגנוטייצ עשידיי 2 .טיבעג

 סע .ןזעוולוש עשיאערבעה ןוא עשידיי סָאד טלקיװטנַא רעייז ךיז טָאה סע

 ןַאד ןבָאה רעניווטיל יד .רעכיבנרעל ךעלכעזטּפױה ,רעכיב עיינ ןענישרעד ןענייז

 טלָאװעג ןבָאה ייז .םינינע-רוטלוק עשידיי רַאפ שינעדנעטשרַאפ ךס א ןזיװעגסױרַא

 ןטױל .קעלפיסָארגָאּפ ןופ ןשַאװניר ךיז ןוא טייז רעייז ףיוא ןדיי יד ןעניוועג

 ייר א טימ טקַאטנָאק ַא ןדנובעגנָא ְךיא בָאה ,טניירפ עניימ ןופ גַארטפיױא

 שינעגעגַאב עטשרע יד ,רעוט עשיטילָאּפ ןוא עטנרעלעג עוויסערגָארּפ עשיווטיל

 ןעמוקעגרָאפ זיא ץנעגילעטניא רעוויסערגָארּפ רעשידיי ןוא רעשיווטיל רעד ןשיווצ

 -ָאטסירַא רעשידיי רעד ןופ זיוה ןיא ,בוטש ןיא יקסנַאלּפַאקדןַאלּפַאק דוד .ח ייב

 טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה סמעלָאכ יד ןופ הריד יד .םעלָאכ החּפשמ רעשיטַארק

 עשיווטיל עקידנזעװנָא יד .םואעזומ רענליוו לעיצעּפס ןוא ןשיווטיל-שידיי ןתמא ןַא

 ,רעדליב עשירָאטסיה ייר א טכַארטַאב גנוניוטש סיורג טימ ןבָאה ןרָאסעפָארּפ

 .טַאהעג טינ ןבָאה סמואעזומ ןוא טעטיסרעווינוא רענליו רעד עכלעוו ,ןקיטנַא

 ,ןרָאסעּפָארּפ יד :ןעמונעגליײטנָא רעניווטיל יד דצמ ןבָאה ףערטנעמַאזוצ םעד ןיא

 ןוא סישַאטס ר"ד טנעדיזערּפיטַאטש רעד ,אקשישזריב רָאטקיװ ןוא לאכימ רעדירב

 :ןעוועג ןענייז ןדיי יד דצמ .טעטיסרעווינוא רענליוו ןופ ןרָאסעּפָארּפ עקינייא ךָאנ

 ,שטיווָאברוט ,עיזַאנמיגילַאער רעשידיי רעד ןופ רָאטקעריד רעד ,יקסרַאװַאק .ג ר"ד

 ךס ַא טָאה ןעמ .ךיא ןוא יקצולירּפ חנ ,יקסנַאלּפַאקיןַאלּפַאק .ד ,יקצָאבויל ךורב

 טערקנַאק .םינינע עלערוטלוק ןוא עשיטילָאּפ עקידנפיול עלַא ןגעוו טסעומשעג

 םעד ןופ עיצַאזילַאגעל רעד ןגעוו עגַארפ יד טקידיילרעד טנװָא םעד ףיוא ןעמ טָאה

 ןעוועג טפַאשלעזעג רעשידיי רעד רַאפ זיא סָאד .ענליוו ןיא ןזעוולוש ןשידיי
 ,םעלבָארּפ קיטכיוו לַאסָאלָאק ַא

 רענליוו ןופ רָאטקער טימ ןדער ןעמונעג ךיא בָאה טייצ רעבלעז רעד וצ

 שידיי רַאפ ערדעטַאק א ןפַאש ןגעוו ָאקשישזריב .מ .ּפָארּפ טעטיסרעווינוא

 ,טנעצַאד סלַא ןיקצולירּפ חנ ןעמיטשַאב ןגעוו ןוא טעטיסרעווינוא רענליוו רעד ףיוא

 ייז ןוא ,ענװָאק ןוא ענליוו ןיא ןטסידנוב יד טסוװרעד ךיז ןבָאה םעד ןגעוו

 ,ךיירנייוו .מ ר"ד םעד טנעצָאד סלַא ןעמיטשַאב ןגעוו ןעגנואימַאב טכַאמעג ןבָאה

 ווירב ַא ןגעוו טסּוװרעד ךיז בָאה ךיא .דנַאלסיוא ןיא ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו

 ןעמוק ןצ טייקטיירג ןייז סיוא טקירד רע ןכלעוו ןיא ,ךיירנייו .מ ר"ד ןופ

 טשימעגניירַא ךיוא ךיז ןבָאה סע .ערדעטַאק יד ןעמענוצרעביא ,ענליוו ןייק
 סלַא ןוא עשיאערבעה ַא ןייז לָאז ערדעטַאק יד זַא ,טגנַאלרַאפ ןֹוא םינויצ יד
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 ,טעטיסרעווינוא רענווָאק ןופ טנעצָאד רעד ןרעוו טמיטשַאב לָאז רָאסעפָארּפ

 .ָאריּפַאש
 רעוט עוויסערגָארּפ ענעעזעגנָא ךס ַא ןגױצעגנײרַא רימ ןבָאה עיצקַא רעד ןיא

 ר"ד ייב ןעוועג טקנוּפלמַאז רעזדנוא זיא ענווָאק ןיא .ענליוו ןוא ענוװָאק ןופ

 ,רעװעקצוס ,עדארג ,יקצינדור האל ןפערט ָאד ךיז ןגעלפ סע .סעטאמ

 רעטעברַאטימ ךיוא יוװ ,יקצולירּפ חנ ,יקציטַאימעס םייח ,רעלגָאװ ,יקסניגרעשטַאק

 ."סעיינ, גנוטייצ רעוויסערגָארּפ רעד ןופ

 ןענייז סע .םישדח עכעלטע ןגיוצרַאפ ךיז ןבָאה ןעגנולדנַאהרעטנוא יד

 .(.וו .א .א טעשזדוכ) ערעדנַא ךיוא ןוא ןטייקירעווש עלעמרָאפ ןעוועג

 סקידבוטמוילערוטלוק ןוא סטערקנַאק סָאװ:סעּפע ןריפכרודַא קידנלעוו

 ןגעו טַארעפער ַא סיקצולירּפ חנ טריזינַאגרָא ךיא בָאה ,םוטנדיי רענליוו ןרָאפ

 .(1940 געט-חספ) טיײצרָאי ןט25 ןייז וצ ,ןצרּפ .ל .י

 -יקצעדַאינס ןשירָאטסיה ,ןסיורג ןיא טנדרָאעגנייא ךיא בָאה טַארעפער םעד

 ךרוד ןרָאװעג טכעלגעמרעד סָאד זיא לעיציפָא ,טעטיסרעווינוא רענליוו ןופ לַאז

 ןימַאלוגער-טעטיסרעווינוא ןטיול לייוו ,רעקימעדַאקַא עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ םעד

 יסױרַא טכער סָאד טַאהעג טינ טעטיסרעווינוא םוצ רעקירעהעגנָא-טינ ַא טָאה

 סָאד טָאה ןיײארַאפ-ןטנעדוטס רעשידיי רעד .ןינביטעטיסרעווינוא ןיא ןטערטוצ

 ךיז ןבָאה עזערּפמיא רעד ןגעוו .עמריפ ןייז ןבעגעג ןוא טציטשרעטנוא ןרעג

 רָאטקער ןופ ןריט יד ןגָאלשּפָא ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא םינויצ יד טסוװרעד רעדיוו
 רעדיוו .ָאריּפַאש .פָארּפ ןענעייל לָאז טַארעּפער םעד זַא ,רָאטקעריָארּפ ןוא

 .טייז ןיימ ףיוא ןעוועג ןענייז רָאטקעריַארּפ ןוא רָאטקער רעד רעכָא ,ףמַאק ַא

 לַאזייקצעדַאינס רעקיטכערּפ ,רעסיורג רעד זיא 1940 חספ דעומהילוח

 ןעזעג סָאד ןעוו ןטלעז טָאה'מ סָאװ ,םלוע ןשידיי ַא טימ ןרָאװעג טליפעגנָא

 ןוא רעשידיי רעד ןופ רעפמעק ןוא רעב עטסטלע יד ןעמוקעג ןענעז'ס

 ,טפַאשרערעל עשידיי עצנַאג יד /?ָאװיי; ןופ רעריפ יד .לוש רעשיאערבעה

 -- רעלטסניק ,רעביירש עשידיי ,ןטנעדוטס ,ץנעגילעטניא עקידנטעברַא עשידיי

 ןענעפע טלָאזעג ןגרָאמירפ םעד טָאה םַארגָארּפ ןטיול .םיטילּפ ןוא ןדיי רענליוו

 ןיא עדער ןייז ןטלַאה טלָאזעג טָאה רע .ןײארַאפ-ןטנעדוטס ןופ רעציזרָאפ רעד

 ןטצעל ןיא ,קילעפוצ םעד ןגעוו טסּוװרעד ךיז בָאה ךיא .שיאערבעה ןוא שיווטיל

 ןעמוקעג זיא'ס ןעוו .רָאטקעריָארּפ רעד ןדער טלָאזעג טָאה םיא ךָאנ .טנעמָאמ

 עדער ןייז טָאה רע זַא ,טּפַאכעג לזמילש רעד ךיז טָאה ,ןענעפע ןופ טייצ יד

 ךיא בָאה לייוורעד .ןעגנערב יז ןפָאלעגקעװַא זיא רע .בוטש ןיא ...ןסעגרַאפ
 עכעלטע טימ גנולמַאזרַאפ יד ןענעפע לָאז יז ,ןיטנעדוטס עשידיי ַא ןטעבעג

 ןעו סָאװ רעדייא ןוא ,ןעשעג עקַאט זיא ױזַא .שידיי ןוא שיווטיל ןיא רעטרעוו

 זיא ענייז עדער עצַאג יד .שיווטיל ןיא רָאטקערדָארּפ רעד טדערעג ןיוש טָאה
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 רעד וופ טיבעג ןפיוא ןטסנידרַאפ סיקצולירּפ רַאפ גנַאזעג-ביול ןייא ןעוועג

 טָאה ,ןיקצולירּפ טנַאה יד קידנקירד .גנושרָאפ-ךַארּפש ןוא עיגָאלָאליפ רעשידיי

 ןביוהעגנָא יקצולירּפ טָאה רעטרירעג ףיט ַא .ערדעטַאק רעד וצ טריפעגוצ םיא רע

 ןייר ַא ןגָארטעג טָאה סָאװ ,שידיי ןקיטכערּפ ַא ןיא ןטלַאהעג ,טַארעּפער ןייז

 ַארַאפ סָאװ רעבָא .טונימ 45 טרעיודעג ןצנַאגניא ןוא רעטקַארַאכ ןשימעדַאקַא

 ןיא ךָאנ ךיא בָאה ןצרּפ ןופ גנושטייטסיוא אזַא, !ןעוועג סָאד זיא חור-תחנ

 עשידיי יד ןופ רָאטסענ רעד טגָאזעג ךָאנרעד טָאה -- ?טרעהעג טינ ןבעל ןיימ

 ,רעכַאמרעדולּפ ןושרג -- ענליוו ןיא רעוט-רוטלוק

 יד ;יַאוװַאס, ןַארָאטסער ןיא טעקנַאב ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טַארעּפער ןכָאנ

 -עגרָאפ זיא טעטיסרעווינוא רענליוו ןופ טנעצָאד סלַא ןיקצולירּפ ןופ עיצַאנימָאנ

 סָאד .דנַאל ןיא ןעגנוגנידַאב עשיטילַאּפ עטרעדנעעג ייב רעבָא ,רעטעּפש ןעמוק
 ןימ טייז טריפעגכרוד בָאה ךיא סָאװ ,ךַאז עסיורג עטייווצ יד ןעוועג זיא

 ,עילימַאפ ןיימ ןעיײרפַאב ןכָאנ ,שזדָאל ןופ ןפיולטנַא

 עגַאל עשיטילַאֿפ עטרעדנעעג יד

 ,דנַאלשטײד טימ ךַאמּפָא-עיסערגא-טינ ַא טָאהעג טָאה דנַאברַאפנטַאר םגה
 לַאפנָא ןַא יבגל רעכיז ןצנַאגניא טליפעג טינ ְךיז ,טנייש סע יװ ,ךָאד יז טָאה

 סָאװ ,ןָא טנעמָאמ ןטשרע ןופ ײמרַא עטיור יד טָאה רעבירעד .,דנַאלשטיײיד דצמ

 ןקיטסעפַאב קרַאטש ןעמונעג ,עירָאטירעט עשיליוּפ ענעזעוועג יד טצעזַאב טָאה יז

 ,דנַאלשטיײד טימ ןצענערג עטקיטסעפַאב-טינ ןוא ענעגיוצעצ יד

 יורטוצ קיניײװ טַאהעג ךיוא עװקסָאמ טָאה טייצ רעבלעז רעד ןוא ןייא ןיא

 האנש טימ טקעטשעגנָא טוג ןעוועג זיא עכלעוו ,גנוריגער רעשיווטיל רעד וצ

 ריא טָאה דנַאברַאפנטַאר סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טינ ,דנַאברַאפנטַאר וצ

 | .ענליוו ןבעגעגּפָא

 ערעדנַא ןוא עטיל ןריּפוקָא וצ ןסָאלשַאב דנַאברַאפנטַאר רעבירעד טָאה

 דנַאלשטיײד תעב ,ןטסקיסַאּפ ןרַאפ טנעמָאמ םעד קידנטלַאה ,רעדנעל עשיטלַאב

 ,עּפָאריײא-ברעמ ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג זיא

 רעטסינימ-רעימערּפ רעשיווטיל רעד ןרָאװעג ?ןדַאלעגנייא , זיא עװקסָאמ ןייק

 דנַאברַאפנטַאר זַא ,ןעוועג םיכסמ טָאה רע ןוא "ןעגנולדנַאהרעטנוא , ףיוא סיקרעמ

 ,עטיל ןיא סעזַאב עשירעטילימ ןעמוקַאב לָאז

 ןטימ שארב ,גנוריגער רענוװָאק רעד ןופ לייט ַא זיא ןופרעד טָאטלוזער ןיא

 .עטיל ןופ ןפָאלטנַא -- ַאנַאטעמס -- הכולמ רעד ןופ טנעדיזערּפ

 ,סיקצעלאפ -- טסינומָאק ןשיוװטיל ןטימ שארב ,גנוריגער-סקלָאפ עיינ ַא

 ,דנַאל ןיא טכַאמ יד ןעמונעגרעביא טָאה

 ,ןפירגַאב עקיטציאזיב עלַא ,םינּפ יינ רָאג ַא ןעמוקַאב טָאה ןבעל עצנַאג סָאד
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 לַאקידַאר ךיז ןבָאה םיללכ ענעמונעגנָא ןוא ןטייהניוועג עקיטציאזיב עלַא
 - ,טרעדנעעג

 עניילק לָאצ עסיורג ַא טַאהעג טָאה ,דנַאטשלטימ ןופ טָאטש סלַא ,ענליוו

 יז ,ןרָאװעג טריזילַאנָאיצַאנ טינ ןענייז סָאװ ,ךעלטַאטשרַאװ ןוא ךעלמערק

 ןבָאה רעמערק יד .ןײלַא ךיז ןופ ןעגנַאגעגרעטנוא לענש רעייז אליממ ןענייז

 יד .ןעמוקַאב טנעקעג טינ עינ ןייק ןוא טפיוקרַאפסױא לענש הרוחס רעייז

 ןוא ןטַאטשרַאװ ערעייז טרידיוקיל רעכיג סָאװ ללכב ןבָאה תוכאלמיילעב

 ייינ יד ןיא ןגָארטעגרעכירַא ןענישַאמ יד טימ וליפַא ןוא גייצעג ןטימ ךיז

 ענעזעוועג ךס ַא ןטָארטעגנײרַא ךיוא ןענייז ןלעטרַא יד ןיא .ןלעטרַא ענעּפַאשעג

 עקידרעירפ יד ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןענָאזרעּפ .רעטעברַא עקילָאמַא ,םיטַאבעלַאב

 טינ ןלעטרַא ןיא ןעמ טָאה ,רעטעברַא ערעייז טימ ןטקילפנָאק טַאהעג ןרָאי
 .ןעמונעגניירַא

 ןיא .ןרָאװעג טריזילַאנָאיצַאנ ןענייז ןקירבַאפ ןוא ןטפעשעג ערעסערג יד

 ,עזַאב-רעגַאל עלַארטנעצ עסיורג ןייא ןפַאשעג לכ םדוק ןעמ טָאה עשזנַארב רעדעי

 ןוא .ןטפעשעג עטריזילַאנָאיצַאנ יד ןופ תורוחס עלַא ןריפפיונוצ טגעלפ'מ ןיהּוװ

 .ןטפעשעגילַאטעד יד וצ הרוחס ןבעגעגסױרַא רעטעּפש ןעמ טָאה ןענַאד ןופ

 יד ןברָאטשעגּפָא קידנעטשלופ ןזיא ,ןעגנונעדרָא יד טֶא ןריפנייא ןטימ

 שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא סָאװ ,טייקכעלגעװַאב ןוא טייקידעבעל עקידרעירפ

 ,טריּפשרעד טָאה רעדעי .וויטַאיציניא רעלעודיווידניא ןוא לדנַאה ןעיירפ ןרַאפ

 -- טסייה סָאװ ,ןישַאמ רעקיזיר ַא ןיא עלעפיירש ַא ןרָאװעג זיא ןיילַא רע זַא

 .עימָאנָאקע עשיטעיווָאס

 סעיצקורטסניא ןעמוקַאב ןבָאה סעשזנַארב ערעדנוזַאב יד ןופ רעריפנָא יד

 עכעלטקניּפ טריפעגכרוד ןבָאה ןטפעשעג עלַא .עלַארטנעצ-סעשזנַארב רעד ןופ

 ,טלעג סָאד .רעטסומ ןכעלטייהנייא ןַא טיול גנוריפכוב טריפעגנייא ,ןטנענאמער

 עסַאק ןיא ןגָארטעגנײרַא טנוװָא ןדעי ןעמ טָאה ,ןזייל טגעלפ טפעשעג סעדעי סָאװ

 רַאטנַאקיטּפױה יד ןלָאצסױא טגעלפ לַאנָאסרעּפ ןרַאפ תוריכש .קנַאב-הכולמ ןופ

 ,שדוח ןיא לָאמ ייווצ

 ןַאלּפ רעד

 יװ תויה .ןַאלּפ רעד ןיא ןבעל ןשיטעיווָאס ןופ רָאטַאלוגער-טפיוה רעד

 -סגנורינַאלּפ-טּפױה רעד סיוא טעברַא ,הכולמ רעד ןופ םוטנגייא סָאד זיא ץלַא

 "טריוו ייס ,ןבעל ןופ ןטיבעג עלַא רַאפ ןַאלּפיהכולמ םענײמעגלַא ןַא טמַא

 ןייז ןופ טנעמָאמ ןטימ ץעזעג ַא טרעװ ןַאלּפ רעד .עקיטסייג ייס ,עכעלטפַאש
 ,גנוקיטעטשַאֿב

 ןפַאשעג זיא רע ,ןַאלּפ ןטיירגעגוצ ןייק טַאהעג טינ ךעלריטַאנ טָאה עטיל
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 רעמ ץלַא ןעמ טָאה ,רעטייוו סָאװ רעבָא .טעברַא רעד ןופ גנַאג ןיא ןרָאװעג

 ךיִז ןסַאּפוצ ןקידנעטשלופ ןרַאפ ןצנַאטסניא ערעכעה יד ןופ קורד םעד טליפעג

 -נעטשבלעז ַא ןעוועג זיא גנומענרעטנוא עדעי .גנונעדרָא רעשיטעיווָאס רעד וצ

 ןטיציפעד ןייק .ןײלַא ךיז טקעד סָאװ ,טעשזדוב םענעגייא ןַא טימ טייהנייא עקיד

 עסיורג וצ ןייק טינ ךיוא ןוא ןעגנומענרעטנוא יד ןיא ןייז טרָאטעג טינ ןבָאה

 ןקיײטּפַא יד ןיא טַאהעג טינ ,םישדח עסיוועג ןיא ,ןבָאה רימ ןעוו .ןטסנידרַאפ

 ערעדנַא ןעמונעגניירַא רימ ןבָאה ,ןטנעמַאקידעמ רַאפ תוסנכה עקידנגונעג ןייק

 עסַאק ןיא עמוס עטרעדָאפעג יד ןכיירגרעד וצ רָאנ יבא ,ןפיוקרַאפ םוצ תורוחס

 ,ןטסנידרַאפ ענעגייא ןופ

 סרעטלַאװרַאפ יד טגניווצ ,ןַאלּפ םעד ןריפוצסיוא גנורעדָאפ עגנערטש יד

 וצ ,ןַאלּפ םעד ןריפסיוא ןרַאפ עכעלטרָאװטנַארַאפ יד ,ןעגנומענרעטנוא יד ןופ

 ריּפַאּפ ןפיוא יבַא ,ןעיײרעלגנָאשז ענעדיישרַאפ וצ ,סעיצַאניבמָאק ענעדיישרַאפ

 ,ןעגנוטייצ יד ןיא טפָא טנעיילעג בָאה ךיא .טריפעגסיוא ןייז ןַאלּפ רעד לָאז

 טימ ךָאנ ןַאלּפ ריא טריפעגסיוא טָאה קירבַאפ עשיטוװעצַאמרַאפ-שימעכ יד זַא

 יױנעג ץנַאג בָאה ךיא ןעו ,טרעדָאפעג ךיז טָאה סע יװ רעטנעצָארּפ ףדוע ןַא

 טנעצָארּפ ןטסלַאמינימ םעד וליפַא טכַאמעג טינ ןעמ טָאה שיטקַאפ זַא ,טסּוװעג

 רַאפרעד ,ריּפַאּפ ןפיוא טכַאמעג טוג רעבָא ,עיצקיפ ַא ןעוועג זיא ץלַא .עיצקודָארּפ

 טוג ךיז טָאה רע ּוװ ,דנַאלסור ןופ ןעמוקעג זיא רעטלַאװרַאפ רעד לייוו
 ,רקיע רעד זיא סָאד ןוא ,?קיטסיטַאטסדןַאלּפ , ןלעטשוצנעמַאזוצ טנרעלעגסיוא

 ןוא רעריפנָא יד טגניווצ ,ןַאלּפ םעד ןריפסיוא טינ ןרַאפ קערש עקידנעטש יד

 רעבירעד .עיצקודָארּפ רעד ןופ טעטילַאװק יד ןרעגרערַאפ וצ רעטעברַא יד

 ,ךיורבעג ןכעלרעניא ןרַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב ןענייז סָאװ ,תורוחס יד טּפָא ןענייז

 עשיטעטסע ענייש יוװ ,ןעמרָאפ עכעלרעסיוא ,טעטילַאװק רעטכעלש ַא ןופ ןעוועג
 .טריטסיזקע טינ טּפיוהרעביא טָאה -- גנוקַאּפ

 -סיוא עזַאב-קיײטּפַא רעד ןופ ןסַאּפַאז יד ךיז ןבָאה םישדח עכעלטע ךָאנ

 עשילַאקימעכ עטסקיטכיװ ןוא עטסקיטױנ יד טלעפרַאפ ןבָאה סע .טּפעשעג

 ןטנעמַאקידעמ ןעמוקַאב ןבױהעגנָא ןייוװכעלסיב ןַאד ןבָאה רימ .ןטַארַאּפערּפ

 ,עװקסָאמ ןופ רוטַארעטילי-ךַאפ ךיוא םעד טימ ןעמַאזוצ ,סעזַאב עשיסור יד ןופ

 טָאה סָאד .ןטייקירעװש עסיורג טימ ןוא לָאצ רעטצענערגַאב ַא רעייז ןיא רעבָא

 ןייק ןעװעג טרינַאלּפ טינ ןיא עטיל רַאפ סָאװ ,םעד טימ עקַאט טרעלקרעד ךיז

 ןוא רעװקסָאמ ןופ ןעמוקַאב ןבָאה רימ עכלעוו ,ןטנעמַאקידעמ יד .רוטַארעטיל

 -טפיוה יד ןענייז סָאד .עלַאעּפָאקַאמרַאפ ןעוועג ןענייז ,ןקירבַאּפ עשיסור ערעדנַא

 םוש ןייק .קיטקַארּפ רעשיניצידעמ רעד ןיא ןבָאה זומ ןעמ עכלעוו ,ןטַארַאּפערּפ

 ןטנעמַאקידעמ ןופ גָאלַאטַאק רעד .ןַארַאפ טינ טרָאד ןענייז ןסעצנָאמש עטריטנעטַאּפ

 יד ןזײרּפ יד .רעטנוזעג ַא רעבָא רעלַאמינימ ַא זיא ןקייטּפַא עשיסור יד ןופ
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 .ךעלגעמ רָאנ זיא סָאװ ,עטסכַאפנייא יד -- גנוקַאּפ יד .טלעוו רעד ןיא עטסקיליב
 טיג ַא ןיא ךָאנ וצרעד ,עניילק ןעועג ןענייז ןטסנידרַאפ יד יוו תויה

 עיצַאלוקעפס עסיורג ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה ,טייצ עטריזיליבַאטס טינ ןוא עלַאמרָאנ
 טגעלפ ,הרוחס לסיבַא ןעמוקַאב טגעלפ טפעשעג ַא ןעוו ,ןעלקיטרַא ייר ַא טימ
 רעד ןָאטעג טָאה סָאד .ןזיײרּפ-עיצַאלוקעּפס טיול טייז ַא ןָא ןפיוקרַאפ סָאד ןעמ
 רענייק לייו ,עטלעטשעגנָא עקירעביא יד ןָאט ךיוא ןגעלפ סָאד ,רעטלַאוװרַאפ
 טייקכעלגעמ יד ןבעגעג טינ טָאה תוריכש יד .ןבעל םוצ גונעג טנידרַאפ טינ טָאה

 רָאנ ,טבעלעג רעירפ טָאה ןעמ יװ ָאווינ םעד ףיוא רָאנ טינ ,ךיז ןטלַאהסיוא וצ
 .לבעל ןדײשַאב ,רַאטנעמעלע ַא ףיוא וליפא טקעלקעג טשינ טושּפ טָאה'ס
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 ,דנַאברַאפנטַאר ןופ ןבעל ןיא טרָא ןטסקיטכיו םעד טמענרַאפ עדנַאגַאּפָארּפ
 רָאנ זיא רע ןעוו .ור טונימ ןייק טינ ןבָאה רעטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא רעד
 םיא ױזַא יו ,ןכַאז רעטנזיוט םיא רַאפ ןיוש ןעמ טניפעג ,טעברַא ןייז ןופ יירפ
 יגנורעלקפיוא ,ןעגניטימ ,ןעגנולמַאזרַאפ רָאפ ןעמוק רדסכ .ןקיטפעשַאב וצ
 .עװקסָאמ ןיא טגָאזעג ןבָאה רעריפ יד סָאװ ,םעד ןגעוו סעיסוקסיד ,ןפערטנעמַאזוצ
 סנגרָאמירפ רעדָא ,ןטנוװָא-סגנוסירגַאב ,םיטּפשמ ,סעדער טימ ןעגנולעטשרָאפ
 ןבעל עכעלגעטיגָאט סָאד טושּפ טסואימרַאפ טעברַא-עדנַאגַאּפָארּפ יד טָא .וו .א .א
 לייוו ,ןעמ זומ ןעגנומענרעטנוא עקיזָאד יד וצ ןייג .שטנעמ ןטעװערָאהרַאפ ןופ
 ןיא טכילפ ַא זיא'ס לייו ,ןעמ זומ ךיז ןרעהוצ .טרילָארטנָאק טרעו רעדעי
 יו סעזערּפמיא יד ףיוא טציז ןעמ .ָאװַארב ןשטַאּפ וצ טנעמָאמ ןקירעהעג

  ,עטפשמרַאפ

 צ

 יד :ױזַא ןעזעגסיוא טָאה ץנעגילעטניא רעטרימָאלּפיד רעד ייב עגַאל יד |

 ךיז טָאה .א .א רעטסעוװש ,םירוטקָאד-ןָאצ ,םיריוטקָאד ייב קיטקַארּפ עטַאווירּפ

 ײלָאּפ ,סעירָאטַאלובמַא יד ןיא ןטעברַא רעבירַא ןענייז עלַא .טלעטשעגּפָא טעמכ

 ,עירָאטַאלובמַא ןַא וצ ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא רעגריב רעדעי .רעלעטיּפש ,סעקינילק

 טגעלפ ןטפעצער יד רַאפ .ףליה עשיניצידעמ עטסיזמוא ןעמוקַאב טגעלפ ןעמ ּווז

 .ןקיײטּפַא יד ןיא ןלָאצ ןעמ

 יד ןיא סנטסָאּפ-הכולמ עכיוה ןעמוקַאב ןבָאה ,ןרעינישזניא ,ןטַאקָאװדַא

 סנטסָאּפ ןעמוקַאב ןבָאה ,רעמיטנגײאיקייטּפַא ענעזעוועג יד .ןקירבַאפ ןוא ןטמַא

 רעטלַאהכוב-טּפיױה ַא .ןרָאטלַאהכוב טַאהעג ןבָאה ןטסעבמַא .ןקיײטּפַא ערעדנַא ןיא

 ,רָאטקעריד רעד יו העד ערעסערג ַא טַאהעג גנומענרעטנוא ןַא ןיא טָאה
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 | | יי ּצ

 ,ןסקַאװעצ ךיז ןבָאה ןטמַא יד .סקישיור ַא ןעוועג זיא ןבעל עכעלטנפע סָאד

 .ןשטנעמ עיינ ,ןדָאטעמ עיינ ,ןטמַא עיינ .עקיזיר א ןעוועג זיא עטמַאַאב לָאצ יד

 ןשטנעמ ןעמונרַאפ ,סנטסָאּפ עקידנריפנָא ,עכעלטרָאװטנַארַאפ ןבָאה לָאמטּפָא

 ןבָאה ןטמַא-טפיוה יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז .סעיצַאקיפילַאװק עקירעהעג ןָא

 עכלעוו ,ןשטנעמ רעדָא ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ רעדילגטימ ןעמונרַאפ

 ןענעק עכלעוו ,רעפיױלכָאנ יד ,ךעלריטַאנ ,ןוא ייז וצ טנעָאנ ןעוועג ןענייז

 | ,םישזער ןדעי ֹוצ ןסַאּפוצ ךיז

 יב ץוח ַא ןרָאװעג ןּפמורשעגנייא זיא ןבעל עטַאװירּפ עכעלנעזרעּפ סָאד

 עטנעָאנ רָאג-רָאג טימ רָאנ ןפערט ךיז ןעמ טגעלפ ,ןטייהנגעלעגנָא עכעלטסניד

 ןענייז רעזיה יד .יורטוצ ןטסלופ םעד טַאהעג טָאה ןעמ עכלעוו וצ ,ןשטנעמ

 גנוטסעפ סיוא ןרָאװעג זיא זיוה סָאד .ןרָאטַאקָאלבוס עיינ טימ ןרָאװעג טלופרַאפ

 סָאװ ,ןבעל-עפַאק סָאד טרעהעגפיוא ךיֹוא טָאה ןכײלגסָאד .ןבעל ןטַאוװירּפ ןרַאפ

 טילבעגפיוא קרַאטש .עטיל ןיא ייס ,ןלױּפ ןיא ייס ,ןעוועג טײרּפשרַאפ ױזַא זיא

 ,רעדליב-עדנַאגַאּפָארּפ ךעלסילשסיוא ןבעג ןגעלפ סָאניק .ןטרעצנָאק ,רעטַאעט טָאה

 ןֿפיױל םיטילֿפ

 ,ןגעוו טכוזעג רָאנ ןוא ןָאטעג טינ ךַאז ןייק ןבָאה םיטילּפ ייר עצנַאג ַא
 סעזיוו ןופ םעלבָארּפ סָאד ,ןעמוקַאב עלַא ןבָאה רעסעּפ ,רעטייוו ןרָאפ וצ יוזַא יו

 יעגנייא ךיז ןבָאה ןסַאג רענליו עכעלטע ףיױא :טזײילעג לענש ףיוא ןעמ טָאה

 רעד ןיא רעדנעל עלַא רַאפ סעזיוו ןבעג ןגעלפ עכלעוו ,"ןלוסנָאק , עיינ טנדרָא

 ענוװָאק ןיא סעדַאסַאבמַא עלַא טעמכ ,בגא .לָאצּפָא םעניילק ץנַאג ַא רַאפ ,טלעוו

 ןיא ,עקַאט ןענייז םיטילּפ ךס ַא ..ןרָאפסױרַא םוצ סעזיוו ןבעגעג ןרעג ןבָאה

 ךרוד : ןַאּפַאי ןייק קָאטסָאװידַאלװ ךרוד ענליוו ןופ ןרָאפעגסױרַא ,דָאירעּפ םעד

 ,עטצעל סָאד ךיז ןופ ןפיוקרַאפ ןגעלפ םיטילּפ יד .וו .א .א עניטסעלַאּפ ןייק סעדָא

 -ןצנייא ףיוא ,ןרַאלָאד עוויטקעפע ןיא עמוסיטלעג עקיטיונ יד ןפַאש וצ יבַא
 ענעדיישרַאפ ןוא ,"טניַאשזד , רעד ךס ַא טָאה ןפלָאהעג .תואצוה-עזייר יד רַאפ ןלָאצ
 | ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפ עשידיי

 -ַאבמַא רעשיטעיווָאס רעד ןיא טליּפשענּפָא ןַאד ךיז ןבָאה סענעצס עשימָאק

 זיב ןטעליב-עזייר ןוא סעזיוויטיזנַארט יד רַאפ ןעגנַאלרַאפ ןגעלפ ייז .עדַאס
 ןטָאברַאפ זיא'ס זַא ,רעפטנע ןפיוא .ןרַאלָאד עוויטקעפע ןיא רָאנ ,קָאטסָאוװידַאלוװ

 ,עטולַאוו ןייק טינ טפיוקרַאפ קנַאב-הכולמ יד זַא ,ןוא עטולַאװ טימ ןעלדנַאה וצ
 רעד ןיא רעדָא ,עזרעב רעצרַאװש רעד ףיוא ןפיוק ןייג וצ ןטַארעג ייז ןבָאה

 סטכעלש םוש ןייק םענייק טעוו'ס זַא ,ייברעד טרעכיזרַאפ ןוא ,?ַאקינָאמ , עפַאק

 יי | יי .ןעשעג טיג

97 



 ,ןעוועג עקַאט זיא ױזַא

 עשיטעיווָאס יד .סעזיו עשלַאפ ןסַאמ ןעוועג ךיוא ןענייז טייצ רענעי ןיא

 טָאה ןעמ ןעוו ,ירפרעדניא ןַא ןיא לָאמנייא .טסּוװעג טוג סָאד טָאה עדַאסַאבמַא

 טימ ןרָאװעג טלופרַאפ ךיילג זיא לַאזעטרַאװ רעֹד ןוא ,עדַאסַאבמַא יד טנפעעג

 סעזיוו ןעמ טיג טנייה ,רעגריב, :ןָאטעג גָאז ַא ןוא ריציפָא ןַא סױרַא זיא ,ןדיי

 ןעמוק ןלָאז ערעדנַא יד .סעזיוו-ליצדנע עקיטכיר ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד רָאנ

 ןופ ןרָאװעג טקידיײילעגסיוא לַאז רעצנַאג רעד זיא טנעמָאמ ןייא ןיא ..."ןגרָאמ

 ,רעכוזַאב

 -םייס רענעזעוועג רעד ייז ןשיווצ ,ןרָאפסױרַא טנעקעג טינ ןבָאה ךס ַא

 רעד ,םייהנעקָארט רָאטַאנעס רעשיסקָאדָאטרָא רעד ,גרעבצנימ לבייל טַאטוּפעד

 -עיצַארטנעצנָאק ןיא דנַאלטסע ןיא קידנעייז .וו .א .א קורק ןַאמרעה טסידנוב

 יסיוא טימ עלעקעז ַא ךיז ףיוא טגָארט רע זַא ,ןזיוועג קורק רימ טָאה ,רעגַאל

 ,ןרָאװעג טנערברַאפ ףוסל זיא רע עכלעוו טימ ,ןטנעמוקָאד עשידנעל

 ןקַאילַאֿפ לייט ַא ןופ הטרח עטעּפש יד

 ןרָאװעג רוטּפ ןענייז ייז סָאוװ ,טייהנדירפוצ רעייז טקירדעגסיוא ןבָאה ןדיי

 טעוװעשובעג דליוו סנטצעל טָאה רעכלעוו ,םישזער ןשילוּפ ןשיטימעסיטנַא ןופ

 יד ןיא ןלַאפעגנײרַא טינ ןענייז ייז סָאװ ,ןעוועג ךעלקילג ךיוא ךיילגוצ ןוא

 ךיז טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד .טנעה עשיטסירעלטיה עשירעדרעמ

 ןעוועג ךיוא ןענייזס .ןבעל ןופ ןעמרָאפ עיינ יד וצ טסַאּפעגוצ לַאיָאל ךיילג

 ,ןרילרַאפ ןופ טקַאפ םעד ןגָארטעגרעבירַא רעווש רעייז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא

 .ןגעמרַאפ ץנַאג רעייז ,טכַאנ ןייא ךרוד

 ןענייז ייז סָאװ ,טמעטָאעגּפָא יירפ ךיוא טָאה גנורעקלעפַאב עשיליוּפ יד

 ןגָאלשעגרעדינ רעייז ןעוועג ייברעד ןוא ..רעניווטיל יד ןופ ןרָאװעג רוטּפ

 ..הלודג ַאזַא ןופ ּפָארַא לענשיץילב ױזַא ,טייקיניילק ַא סעּפע

 ןגעק ןעגנוגלָאפרַאפ עשישטייד ןגעוו תועידי ןעמוקעגנָא ןענייז ןלױּפ ןופ

 ןָא טנעמָאמ ןטשרע ןופ טריפעג ןבָאה ייז סָאװ ,שזַאטָאבַאס רעד .,ןקַאילָאּפ

 -טפיוה ,ןקַאילָאּפ ליפ רעייז .ןפלָאהעג סָאװ-קיניײװ ייז טָאה ,רעניווטיל יד יבגל

 טימ ,ןגעלפ ,ןרעפס עטנעגילעטניא יד ןופ ,דנַאטשלטימ ןופ ,עקיבױלג ךעלכעז

 ןעגנוגלָאפרַאפ-ןדיי יד ןופ ןטייצ ענעגנַאגרַאפ גנַאליטינ יד ןענָאמרעד ,ןרעױדַאב

 ןגָארטעגנײרַא טָאה עװָארָאטסירּפ יד ןעוו ,ָאיי :טגָאזעג טּפָא ייברעד ןוא

 ןקיגָאטצרעפ ַא טרעלקרעד ןליוּפ ןיא ןדיי ןבָאה ,טקעיָארּפ-הטיחשייטנַא ריא

 ןצרעפ ןופ ףױלרַאּפ ןיא ןעגנַאגעגרעטנוא ןליוּפ זיא עקַאט רַאפרעד ,תינעת
 | ..."געט

 עצעה עשינַאגילוכ יד ,ןעגנוגלָאפרַאפ-ןדיי יד טרעױדַאב תמאב ןבָאה ךס ַא
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 זיא'ס ןעוו .וו .א .א װָאכָאטסנעשט ,קסירב ,קיטישּפ ,ןטעטיסרעווינוא יד ףיוא

 ירדנָאמ, .סעקינהבושתב רזוח ןרָאװעג ןעמ זיא ,טעּפש וצ ןעוועג ןיוש רעבָא

 דירש ןייק ,ןלַאפעצ ךיז זיא םישזער רעשילוּפ רעד ."עישזדָאקש ָאּפ קַאילַאּפ

 ןטימ ןעשעג ךיוא טציא ןיא עבלעז סָאד ,ןבילבעג טינ םיא ןופ זיא טילּפו
 | ..םישזער ןשיווטיל ןטלַא

 ןסַאמ יד .ןדנּוװשרַאפ לָאמנייא טימ זיא םזיניווָאש רעשיווטיל רעצנַאג רעד

 טלקיװטנַא ךיילג ךיז טָאה סע .יירפ טליפרעד ךיילג ךיז ןבָאה ןדיי ןוא ןקַאילָאּפ

 רעד ןיא -- ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןיא טעברַא עטגייווצרַאפ טיירב ַא

 יטעבלאק, ןופ ערַאמכ יד ּפָארַא זיא'ס .ךַארּפש רעשיסור ןוא רעשידיי ,רעשילױוּפ

 ןזָאלעגּפָארַא לסיב ַא ןבָאה רעניווטיל .שיווטיל רָאנ ןדער -- ?ייקשיוווטעיל

 ,רעניווטיל ךרוד ןרָאװעג טצעזַאב קירוצ ןענייז ןטמַא עטסכעה יד םגה ,ןָאט ןופ

 יד ,ןטסינומָאק רָאנ ,ןטסיניװָאש-ןטסילַאנָאיצַאנ ןייק ןופ טינ ןיוש רעבָא

 יירפ ךיז רעבָא טָאה ןעמ ,עשיווטיל יד ןעוועג רעטייוו לעיציפָא זיא ךַארּפש

 ןכַארּפש עקיטרָא ערעדנַא עלַא טימ טצונַאב

 לייצז יקסנעזדַארג רזוע םייח 'ר ןואג ןופ טיוט רעד

 עשיטעיווָאס עיינ יד ןפַאש םייב ךיילג ,זיא ענליוו עזעיגילער עשידיי סָאד |

 רזוע םייח 'ר ןואג ןופ טיוט ןכרוד ןרָאװעג ןפָארטעג רעווש רעייז ,גנונעדרָא

 טעטירָאטײױא עזעיגילער עטסערג יד ,קפס ןָא ,ןעוועג זיא סָאװ ,יקסנעזדָארג

 םגה ,טכַאעג ןוא טרעעג ןעװועג זיא ענליוו ןיא ןעמָאנ ןייז .רוד ןייז ןיא

 ךיוא ,בריטָאטש רענליו רעד ןעוועג ,ןייטשניבור קחצי 'ר ברה זיא לעיציפָא

 .בר רענָאיזַאק ןעוועג רע זיא טַארַאצ ןופ ןטייצ יד ןיא

 ןדיי רעטנזױט ןבָאה ןעמונעגלײטנָא .היוול-ןסַאמ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס

 עטסבושח יד -- םיטילּפ םינבר עלַא ,טַאניבַאר רענליו רעצנַאג רעד ןוא

 ,טגָאמרַאפ ןַאד טָאה ענליוו סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ

 ,טשטייטעגסיוא ןדיי ןבָאה ,טנעמָאמ ןרעוש םעד ןיא ,ןואג ןופ טיוט םעד

 רעד ןענַאטשעגײב זיא ןרזוע םייח 'ר, :טגָאזעג ןוא "םיהולא עבצא, ןַא יו

 ,ןגיוא ענעגייא ענייז טימ ןעזוצ ןפרַאד טינ לָאז רע ,ןואג רענליוו ןופ תוכז

 ןגוא עקיליה ענייז .אטילד םילשורי ,ענליוו ןייז ןופ ןרעװ טעװ סע סָאװ

 "רָאפ ריא טייטש סע סָאװ ,ןברוח ןקידארומ םעד ןעז ןפרַאד טינ ןלעװ

 סעגירטניא

 יונעג ,ןרָאװעג טריזילַאנָאיצַאנ זיא טעברַאעג בָאה ךיא ּוװ ,קיײטּפַא יד

 ןוא רעטלַאװרַאפ סלַא ןטסָאּפ ןיימ ףיוא ןבילבעג ןיב ךיא .ערעדנַא עלַא יו

 .גנומענרעטנוא רעד ןופ רַאסימָאק סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב וצרעד ךָאנ ןיב
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 ןוא טמא םעד ןופ ןפורעגּפָא ךימ ןעמ טָאה םורַא ןכָאװ רָאּפ ַא ןיא רעבָא

 רעקיזָאד רעד .שטיוורּוג רבח םעד ,ףליהעג ןיימ רַאסימָאק סלַא טמיטשַאב
 עטסטנעָאנ עניימ ייב ןוא רימ ייב גנוקיאורמואַאב סיורג ןפורעגסיורַא טָאה טקַאפ
 גנומענרעטנוא ןַא ןיא רַאסימָאק ַא ןופ טמא רעד זַא ,טסּוװעג ןבָאה רימ .םירבח

 טײטַאב טמַא ַאזַא ןופ ןשטנעמ ַא ןפורּפָא סָאד ןוא ,ךַאז-סגנואיורטרַאפ ַא זיא

 ןצנעװקעסנָאק עקירעױרט ךיז טימ ןעגנערב ןעק סָאװ ךַאז ַא -- יורטוצמוא

 ,םענעפורעגּפָא ןרָאפ

 סָאװ קידנבָאה טינ ןוא ,עטסנרע ןַא רָאג רַאפ עגַאל ןיימ קידנטלַאה

 .סטייחטנוזעג ןופ טּפיוה םוצ ןייג ןצ ןיײלַא ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,ןרילרַאפ וצ

 םוצ טדנעװעג ךיז בָאה ךיא .ןפור ךימ טעווװ'מ זיב ןטרַאװ טינ ןוא טמַא

 .(ןלױּפ ןיא רעטסינימ טציא) יקסלעכַאטש ר"ד ,טמַא ןקיזָאד םעד ןופ רעטייל
 רימ ןזומ ,גנונעדרָא עיײנ ַא ןעיב רימ, :סָאװ טָא טרעלקרעד רימ טָאה רע

 רעדָא ,ןשטנעמייײטרַאּפ -- טסייה סָאד ,ערעכיז ,ענעגײא שממ ןשטנעמ ןבָאה

 ןעמוקַאב רימ ןבָאה ךייא ןגעוו ."ַאזַאר ַאלּובַאט , -- ןטשינרָאג עקידנעטשלופ

 טרעהעג ריא רעבָא ,רעוט רעוויטקַא ,רעשיגרענע ןַא טייז ריא זַא ,תועידי

 ,זדנוא וצ טינ

 ןיא טינ רימ ןטלַאה עכלעזַא לייו ,טינ זדנוא רַאפ ריא טייז ךעלרעפעג

 סלַא טעברַאיְדַאפ רעייא ןריפ רעטייו קיאור ךיז טנעק ריא ,ןקַײטּפַא יד

 טעטילַאיָאל רעייא ןיא ןגייצרעביא ךיז ןלעו רימ ןעוו ןוא ,רעטלַאװרַאפ

 ?.טמַא ןקיסַאּפ םעד רַאפ ןצונסיוא טמיטשַאב ךייא רימ ןלעװ ,זדנוא יבגל

 רעוויטקַא ןופ רעבָא ,ןצרַאה ןופ ןייטש ַא ּפָארַא זיא טניירפ עניימ ןוא רימ

 ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה רעטעפש .ןגױצעגסױרַא ךיז ךיא בָאה טעברַא-ןייארַאפ

 טריפעג רימ ןגעק טָאה ,קיײטּפַא סיקסװָאטסוגװַא ןופ עגעלָאקיךַאפ ןיימ זַא

 טלעג ןבילקעג רע טָאה ,טסינויצ-ילעופ ,טנעדוטס סלַא .עינַאּפמַאק ַא

 לוויטש עכיוה רָאפ ַא ןָאטעגנָא רע טָאה טציא ,ןטסינומָאק יד ןגעק ףמַאק םוצ

 ענליו ןיא .רעטױר ַא ןרָאװעג זיא ןוא (לצלעפ ץרוק ַא) קעבושולָאּפ א ןוא

 ןופ עזָאפרָאמַאטעמ רעד ןופ טכַאלעג טציא ןוא ,טנעקעג עלַא םיא ןבָאה

 ,ןזָאלרעד טלָאװעג טינ ךעלנײשרַאװ טָאה רע .ןשטנעמ ןטנעגילעטניא םעד

 ןענייז ןעגנַאלק עכלעזַא .ןטסָאּפ-ךַאּפ ןכיוה ַא ףיוא ןרעוו טמיטשַאב לָאז ךיא זַא

 ךיילג ךימ ןסָאלשַאב רע טָאה רעבירעד .ןזיירק עשיטוועצַאמרַאפ יד ןיא ןעוועג

 ויא רע לייו ,ןעמוקעגנָא טינ סָאד םיא זיא רעווש ,ןכַאמ וצ ךעלדעשמוא

 ןשיניצידעמ םעד ןופ םינינע עשיטװעצַאמרַאפ ןיא ץעוי-לעב-טּפיוה רעד ןרָאװעג

 -ומָאק עטנַאקַאב יד -- ןײארַאפרָארּפ ןופ ןירַאטערקעס רעד ייב לַאנָאסרעּפ
 -ַאמרַאפ רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג ךיוא זיא רע .ַאקסווָארָאב ַאנעיכ -- עקטסינ

 = == .ץעה ַא רימ ןגעק טריפעג טָאה רע זַא ,גנוקיטעטשַאב ַא .עיצקעס רעשיטוועצ
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 גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא רעכעלרעי רעד ףיוא ןעמוקַאב רימ ןבָאה ,עינַאּפמַאק

 ,1941 יַאמ שדוח ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,לַאנָאסרעּפ ןצנַאג ןופ

 ןוא שיסור ,שילױּפ ,שיווטיל ןיא ,לעימכ טנפעעג טָאה גנולמַאזרַאֿפ יד !

 רעד ןופ רעיײטשרָאפ .ַא ןדַאלעגנייא רע טָאה גנוציז יד ןריפ םוצ .שידיי

 יריפניירַא םעד ןרעהסיוא ןכָאנ .טװעצַאמרַאפ-טינ ַא -- ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק

 רעד .ןגעוו ,עגַאל רעשיטילָאּפ רענײמעגלַא רעד ןגעוו רעציזרָאפ ןופ טרָאװ

 ןרעהסיוא ןכָאנ ןוא ,םישזעריַאנַאטעמס ןשיטסישַאפ ןופ עטיל ןופ גנואיירפַאב

 וצ טדנעװעג ךיז רעציזרָאפ רעד טָאה ,גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ טכירַאב םעד
 :רעטרעוו עקידנגלָאפ טימ עטלמַאזרַאפ יד

 .גנוטלַאוורַאפ רעייא ןופ טכירַאב םעיונעג ַא טרעהעגסיוא טָאה ריא ,םירבח, =

 רעטרעוו עקיצרַאהנפָא ןוא ערָאלק ,עטסיירד ןעמוק טייז רעייא ןופ ןזומ טציא

 רעטסקיטכיו רעד זיא עכלעוו ,קיטירק-טסבלעז ךעלכעזטפיוה ןֹוא קיטירק ןופ

 -עגנָא ערעייא עלַא ןגעוו יונעג ןוא יירפ טדער .ןבעל רעזדנוא ןיא רָאטקַאּפ
 ."טייצ טונימ 2 טמוקַאב רענדער רעדעי .ןטייהנגעל

 ןיק טימ ךיז טָאה רענייק .ליטש ןציז ןבילבעג זיא לָאז רעצנַאג רעד

 לָאמ ןטירד ןוא ןטייוצ ַא טָאה רעציזרָאפ רעד ןעוװו .ןפורעגּפָא טינ טרָאװ

 ,ןטייקירעווש יד ןגעוו ןָאטעג גערפ ַא ךיא בָאה ,טסיירד ןייז וצ טרעדָאפעגפיוא

 ךימ טָאה רעציורָאפ רעד .רוטַארעטילידַאפ ןעמוקַאב םייב ןבָאה רימ סָאװ

 סָאװ ןגעוו ןרעלקפיוא יונעג ןטעבעג ןוא ךיז ןצעזקעװַא טזָאלעג טינ רעבָא

 ןקײטּפַא יד זַא ,טרעלקעגפיוא ,הרירב ןייק קידנבָאה טינ ,בָאה ךיא .טייג רימ
 ןייק ָאטינ ,ןלַאנרושזיךַאפ ןייק ָאטינ ,עיײֿפָאקַאמרַאפ עשיסור ןייק טינ ןבָאה
 ןטעברַא וצ רעװש רעייז זיא'ס עכלעו ןָא וו .א.א גנובעגצעזעג עשיסור

 וצ ןלעימכ טרעדָאפעגפיוא רעציזרָאפ רעד טָאה םעד ךָאנ .קײטּפַא ןַא ןיא

 עניימ טקיטעטשַאב טָאה רעטצעל רעד .ןינע םעד ןגעוו ןעגנורעלקרעד ןבעג

 סע רָאנ ,ןבירשעגסיוא ןעמ טָאה רוטַארעטיל זַא ,טרעלקרעד ןוא ןריפסיוא

 ןיא טרינַאלּפ טינ ןעמ טָאה עטיל רַאפ לייװ ,ןָא קיניוו רעייז טמוק

 | ,..דנַאברַאפנטַאר

 ןטַאדידנַאק יד ןופ המישר יד טנעיילעגכרוד רעציזרָאפ רעד טָאה םעדכָאנ
 ןוא ןזייו ךיז טפרַאדעג טָאה טַאדידנַאק רעדעי .גנוטלַאװרַאפ רעיינ רעד וצ
 טָאה ףוס םוצ .טײקיטעט ןוא ןבעל ןקיטציאזיב ןייז ,ךיז ןגעו תועידי ןבעג
 טַאדידנַאק סלַא ןעמָאנ ַא ךָאנ ןעמוקַאב טָאה רע ןַא ,ןדלָאמעג רעציזרָאפ רעד
 לעימכ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה דימו ףכית רעבָא .ןעמָאנ ןיימ ןבעגעגנָא ןוא
 רעד .טַאדידנַאק םעיינ םעד ןגַארּפ עקינייא ןלעטש םיא ןביולרעד ןטעבעג ןוא
 ןטָאשרַאפ ךימ טָאה לעימכ ןוא ,טביולרעד סָאד קיטומסיורג טָאה רעציזרָאפ
 ןיימ ןגעוו ,ןטסיקלָאפ יד ייב טייקיטעט רעשיטילָאּפ ןיימ ןגעוו ןגַארפ טימ
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 ,ו:א.א ָאידַאר ןשיליוּפ ןכרוד ןעגנוטערטסורַא עניימ ןגעוו ,םזיטָאירטַאּפ ןשיליוּפ

 טזומעג ןוא ענובירט רעד ףיוא ןענַאטשעגּפָא ךיא ןיב טייצ-העש ַא רעביא

 ענייז ןוא ןלעימכ ןופ ןגַארפ עשירָאטַאקָאװָארּפ עלַא ףיױא תובושת ןבעג

 :טרעלקרעד ךיא בָאה ףוס םוצ .רעפיולטימ

 בָאה ,טנעגילעטניא רעשידיי סלַא ,הכאלמילעב ןשידיי ַא ןופ דניק סלַא,

 קידנפלעה ,ןסַאמ-סקלָאפ עטיירב עשידיי יד תבוטל טעברַאעג ןבעל ץנַאג ןיימ ךיא

 ןיב רעגריב רעשיליוּפ סלַא .ץנעטסיזקע רעייז רַאפ ףמַאק ןרעווש רעייז ןיא יז
 | .?טָאירטַאּפ רעשיליוּפ ַא ךעלדנעטשרַאפ ךיא

 ,לַאז ןיא לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןקַאילָאּפ יד

 -סױרַא ןדעי :עיצַארטסנָאמעד רעסיורג ַא ןיא עיסוקסיד יד טלדנַאװרַאפ ןבָאה

 -ליטש ַא טימ ןעמענפיוא ייז ןגעלפ ,םיתרשמ רצוי ענייז ןוא ןלעימכ ןופ טירט

 טימ ןעמונעגפיוא וויטַארטסנַאמעד ייז ןבָאה תובושת עניימ ןגעקַאד ; ןגייווש

 ,ןטנעמסידָאלּפַא עקישיור

 ץנַאג ןעוװעג זיא סָאװ ,ןלַאפעגכרוד זיא ןלַאװ יד ייב רוטַאדידנַאק ןיימ

 לַאפכרוד רעד ןעװעג זיא טנװָא ןופ עיצַאסנעס יד רעבָא ,ךעלדנעטשרַאפ

 ןוא ןייארַאפ ןופ רעציזרָאפ רעקיטציאיזיב ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןלעימכ ןופ

 .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ טַאדידנַאק רעלעיציפַא ןַא

 טוג בָאה ךיא .גנולמַאזרַאפ רעד ןופ קעװַא ךיא ןיב קערשיטיוט ןיא

 טעװ סָאד זַא ןוא רימ רעטנוא ןבָארג רעטייו טעװ לעימכ זַא ,ןענַאטשרַאפ

 סָאװ ,ןעועג זיא "קילג, ןיימ .ןצנעװקעסנַאק ןָא רימ רַאפ ןקידנע טשינ ךיז

 ...המחלמ עשיטעיװָאס-שישטייד יד ןכָארבעגסױא זיא םורַא שדוח ַא ןיא

 רוטלוק עשידיי-שיטעיווָאס

 זיא ,גנוריגער רעיינ רעד ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג זיא'ס ּוװ ,ענווָאק ןיא

 .םינינע-רוטלוק עשידיי רַאפ טַאירַאסימָאק רעלעיצעּפס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג

 ירוטלוק רעקניל רעשיאײטרַאּפמוא רעד ןענַאטשעג זיא טַאירַאסימָאק ןופ שארב

 ,קישטדנאילרוק -- רעוט

 -רוטלוק שידיי טגייווצרַאפ ַא טזיורבעג קידנעטש טָאה סע ּוװ ,ענליוו ןיא

 זוַא ןעמ טָאה טניימעג .ןעגנוניישרעד ענדָאמ ןקרעמ ןעמונעג ךיז ןבָאה ,ןבעל

 זיא סָאװ ץלַא ןגייטשרעביא ןוא ןעילבפיוא טעװו ןבעלירוטלוק עשידיי סָאד

 עשידיי עלַא .שרעדנַא סעּפע רָאג ךיז טָאה ןזיװעגסױרַא .רעטציא זיב ןעוועג

 ללכב ענליוו זיא טייצ עגנַאל א ןוא ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענייז ןעגנוטייצ-גָאט
 ןפוא םושב סָאד טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי יד .,גנוטייצ רעשידיי ַא ןָא ןעוועג

 ,םוישֲאּפ ןשילױּפ ןופ געט עטסרעװש יד ןיא וליפַא .ןפיירגַאב טנעקעג טינ

 | ןעגנוטייציגָאט עשידיי 2 טַאהעג ענליוו טָאה
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 רעד, גנוטייציגָאט ַא ענליוו ןיא ןענישרעד זיא םורַא טייצ ַא ןיא טשרע

 יױמָאק עקיצנייא יד טָא רעבָא .ּורמּוא דוד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא "סעמע

 ןסיועג ַא ןיא .םימי תוכירא ןייק טַאהעג טינ ךיוא טָאה גנוטייצ עשיטסינ

 -- שידיי ןיא גנוטייצ עקיצנייאי-ןייא רָאנ ןבילבעג עטיל ץנַאג ןיא זיא טנעמָאמ

 | ,ענווָאק ןיא

 ,ןדיי טנזיוט 80 בורק ענייז טימ רעטנעצ רעשידיי רעקיזיר רעד ,ענליוו

 ןעוועג טינ זיא סָאד .טמעשרַאפ ןוא םוטש ןבילבעג טנעמָאמ םעד ןיא זיא

 ןופ טסייג-רוטלוק םעד ןריזירעטקַארַאכ טעװ דָאזיּפע רעקידנגלָאפ .לַאפוצ ןייק

 :רעוט עקיטסלָאמעד ערעזדנוא

 רעד ןיא סעיצקעל יד וצ ןעמוקעג טינ רעדניק לייט ַא ןענייז 1941 חסּפ

 -ןרעטלע ענײמעגלַא ןַא ןפורעג טָאה עיצקעריד יד .עיזַאנמיגיץרּפ .ל .י

 ,ןירערעל ַא ךיוא ןוא רעלעה ר"ד רָאטקעּפסניאילוש רעד ּוװ ,גנולמַאזרַאפ

 ,רָאטקעריד רעד .םזינָאיצקַאער רעיײז רַאפ ןרעטלע יד טרסומעגסיוא ןבָאה

 ,(סעיזַאנמיג עטרילימיסַא עשיליוּפ ןיא גָאגַאדעּפ רעטנַאקַאב רעירפ) ,רעּפעט

 לוש ןיא ןעוועג טינ זיא רעטכָאט ריא סָאװרַאפ ,רעטומ ַא ןָאטעג גערפ ַא טָאה

 דניק ריא זַא ,ןרעפטנערַאפ ןעמונעג ךיז טָאה רעטומ יד .געטיבוט-םוי יד ןיא

 ...קורדנייא ןכעלנייּפ ַא טכַאמעג טָאה ענעצס יד ...ןעוועג קנַארק זיא

 ןיא טנרעלעג טציא זיב ןבָאה רעדניק עניימ, :טרעלקרעד ךיא בָאה ןַאד
 יד ןיא ןייג טינ לָאמנייק ןגעלפ ןוא שזדָאל ןיא ןלוש עשידיי-שילוּפ

 ןייר ַא ןיא ךיז ןענרעל רעדניק יד ןעוו ,טנייה .עלוש ןיא םיבוט-םימי עשידיי

 םינפ לכ לע -- ?ןעמוק ָאי אקווד ןלָאז ייז זַא ,ןעמ לי ,עלוש רעשידיי

 ןטלָאװ ןרעטלע יד זַא ,ךעלגעמ ,ןדלעמ רעירפ םעד ןגעוו טפרַאדעג ןעמ טָאה

 ..?טסַאפעגוצ םעד וצ ןעוועג ךיז

 עשיטסיקצָארט ןענייז סָאד, :טריגַאער שיגרענע טָאה רעּפעט רָאטקעריד

 -גטַאר ןיא ..שרעה טינ טסייג ַאזַא רָאט עלוש רעשיטעיווָאס רעד ןיא !דייר

 .חסּפ רעשידיי רעד טינ זיא סָאד רעבָא ,םיבוט-םימי ןַארַאפ ןענייז דנַאברַאפ

 ,לַאמרָאנ עלוש יד ,םיבוט-םימי עלַא ןיא ,ןכוזַאב רעדניק יד ןזומ אבהל ףיוא
 | ".,ןסַאּפוצ ןזומ ךיז ןעמ טעװ וצרעד

 ...לַאז םעד טזָאלרַאפ ,ןרעטלע ,רימ ןבָאה טימעג רעווש ַא טימ

 שידיי רַאֿפ ערדעטַאק
 זיא רָאטקער סלַא .טעטיסרעווינוא יד טריזינַאגרָאער ךיז טָאה ענליוו ןיא

 עקיטציא יד ןיא .ָאקשישזריב לאכימ .ּפָארּפ ,טציא זיב יװ ,ןרָאװעג טמיטשַאב
 ןעועג טינ העינמ םוש ןייק ןיוש זיא ,ןעגנוגנידַאב עשיטילָאּפ עטרעדנעעג

 ייֵס ,סעיצקַא:ַארטנָאק יד .ערדעטַאק-שידיי יד ,רָאי-לוש םעיינ ןופ ,ןפַאש ֹוצ
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 ,"דנוב, םעד דצמ ייס ,ןטסינויצ יד דצמ

 ינַאק ערעייז ,ןרָאעג טלעטשעגּפָא ןענייז

 ײרּפ חנ ןוא ןלַאפעגּפָא ןענייז ןטַאדיד

 ײמָאנ ,גנורעטש ןָא ,עקַאט זיא יקצול
 רעד ףױא טנעצָאד סלַא ןרָאװעג טרינ

 םייב ,שידיי רַאפ ערדעטַאק רעטשרע

 .טעטיסרעווינוא רענליוו

 ײֿפנָא יד ןרירטנעצנָאק וצ ידכ |

 רעשידיי רעצנַאג רעד רעכביא טּפַאשרער

 טמיטשַאב ךיוא חנ זיא ,טעברַא-רוטלוק
 רָאטקעריד סלַא ,ןליוװ ןייז ןגעק ,ןרָאװעג
 -ַאב ןעוועג קידנעטש זיא חנ ."אוויי , ןופ

 רעמַאזסטעברַא ךעלנייוועגמוא סלַא טסּווװו

 ןטעברַא רע טגעלפ רעטציא .שטנעמ

 -תעמ עצנַאג ,ןסייררעביא עצרוק טימ

 ןעועג זיא ערדעטַאקישידײ יד .ןתעל
 ריא רַאפ טזומעג טָאה ןעמ ,סעיינ סעּפע

 יד רַאפ ןטּפירקס ,סַארגָארּפ ַא ןפַאש

 ,יקצולירפ חנ ץלַא ןעיוב ,ללכה ,רעכיב-ןרעל ,רעליש
 ןליוּפ ןיא ײטרַאּפ רעשיטסיקלָאפ ןופ גיהנמ - ׂ

 חנ ךיז טָאה ךָאנ וצרעד .יינ סָאד ןופ
 רעשימעדַאקַא רעקיזיר ַא טימ ןעמונרַאפ

 .?ָאװיי, רעד ןעמונעגוצ םיא טָאה טייצ ךס ַא ."שידיי ןופ קיטענָאּפ, --- טעברַא

 ,עטוג טַאהעג טָאה רע .תורצוא-רוטלוק עשידיי עכיײרלָאצ טרָאד ןעוועג ןַארַאפ

 זיא'ס .ןשינעסייר עטסקינייוענא ךס ַא טימ רעבָא ,רעטעברַאטימ עיירט

 ,גנונעדרָא ןיא ץלַא סָאד ןעגנערב וצ ןעװעג רעװש טינ טציא ךעלריטַאנ

 ןענייז ןעועג רעבָא .טנוזעג ןוא גנוגנערטשנָא ךס ַא טרעדָאפעג רעבָא טָאה'ס

 טייצ רעצרוק ַא ןיא עקַאט זיא ,לעפַאב ַא ןעוועג זיא סולשַאב ַא ןעוו ,ןטייצ טלָאמעד

 ןּברָאװרעד ךיז טָאה חנ .סולש ןקיטליגדנע םוצ ןרָאװעג טכַארבעג טעברַא יד

 טלעפעג טינ ךיוא רעבָא םיא ןבָאה'ס ,רעטעברַאטימ ןוא טניירפ עיירט ךס ַא

 השמ ןעוועג זיא ןחנ ןופ רעטעברַאטימ עטסנעָאנ יד ןופ רענייא .םיאנוש ןייק

 ,(ןטלַאהעג רעיײז בגא טָאה יקצולירּפ ןכלעוו ןופ) רעלגָאװ ,רע .רערעל

 ,יקציטַאימעס םייח ,יקסניגרעשטַאק ,יקצינדור האל ,עדַארג םייח ,רעוועקצוס ..א

 -- ערעדנַא ןוא יורפ רעד טימ טלַאטשעגטוג ,עדיורב הלחר ןירערעל עטנַאקַאב יד

 .ןײגסױרַא טינ בוטש סחנ ןופ טושּפ ןגעלפ

 עלַא ןופ רָאטַאמרָאפניאי-טּפױה רעזדנוא ןעוועג זיא יקציטַאימעס םייח |
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 סרעגָאװש ןיימ -- ָאידַאר םייב ןציז רע טגעלפ ןעהעש עצנַאג .תועידי עטסעיינ
 | ,ןטַאקינומָאק עקיטכיוו עלַא קידנביײרשרַאפ -- ןיקצולירּפ רַאפ הנתמ

 עשיטילַאּפ עסייה ןריפ ןוא ןעמוקפיונוצ עלַא ךיז רימ ןגעלפ טױרב-טנוװָא וצ
 םזימיטּפָא ןייז .טסימיטּפָא רעכעלרעסעברַאפמוא ןַא ןעוועג זיא חנ .סעיסוקסיד
 ,םיטילּפ בור סָאד ןעו טײצ רעד ןיא .קילגמוא םוצ טכַארבעג םיא טָאה
 סעזיו ןוא רעסעּפ ןגעװ טימַאב ךיז תוחוכ עלַא טימ ןבָאה ,רעביירש עשידיי
 טרעבױצַאב שממ זיא רע .ןרעה ןופרעד טלָאװעג טינ חנ טָאה ,רעטייוו ןרָאפ וצ
 ןטייקכעלגעמ עקידנעייגפיוא עיינ יד ןופ ןוא חוכ סדנַאברַאפנטַאר ןופ ןעוועג
 ןטייקכעלגעמ עכלעזַא ןבָאה טינ ךיא לעװ טלעוו רעד ףיוא דנַאל םוש ןייק ןיא;
 רע טגעלפ -- "דנַאברַאפנטַאר ןיא יו ,טעברַא רעכעלטפַאשנסיוו ןיימ רַאפ
 עקיטױנ יד טימ ,הריד רענייש ַא ןיא טנדרָאעגנייא ךיז טָאה רע .ןהנעט
 רענלױו רעד ןופ רועיש ַא ןָא רעכיב ,רעכיב טימ רקיע רעד ןוא לבעמ
 .דנַאברַאפנטַאר ןופ ןוא קעטָאילביב-טעטיסרעזוינוא

 סע יוװ ,רעטייוו ןרָאפ ןגעוו ןחנ טימ ןדער טפָא ךיא געלפ געט יד ןיא
 עכעלגעמ רַאפ טַאהעג ארומ ךיוא רימ ןבָאה ,ךעלריטַאנ .םיטילּפ ךס ַא ןעוט
 טָאה םעד ףיוא .ןליױּפ ןיא טייקיטעט רעקידרעירפ רעזדנוא בילוצ סעיסערּפער
 סעקיװעשלָאב יד ןָא ןדנעוו ןטסידנוב יד ןגעק, :טרעפטנעעג רימ קידנעטש חנ
 םעד ןפמעקַאב ןגעלפ ןילַאטס ןוא ןינעל ןיוש לייו ,רַאפרעד סעיסערּפער
 רעקילדנעצ .גנוגעװַאב עשיטסיוועשנעמ ,ערענָאיצולָאװעררטנָאק סלַא "דנוב.
 ןקריוו ןוא ןטעברַא ייז לייוו ,ךעלרעפעג ןעוועג "דנוב,, רעד ייז רַאפ זיא ןרָאי
 רעדיוו םזינויצ רעד .םזילַאיצַאס ןופ ןעמָאנ ןיא ןדער ןֹוא רעטעברַא ןשיווצ
 ןגעקַאד .גנוגעװַאב עשילגנעָארּפ ,ערענָאיצקַאער סלַא טפמעקַאב ייז ךרוד טרעזו
 טימ טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ עכעלרעגריב ַא ןעוועג ןענייז ,ןטסיקלָאפ יד ,רימ
 ןענייז ,סנטצעל ,טרעקרַאפ .תוכייש ןּפַאנק ַא טַאהעג םזילַאיצָאס ןוא רעטעברַא
 ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ײטרַאּפ עכעלרעגריב עשידיי עקיצנייא יד ןעוועג ריִמ
 ןגעק סעיסערּפער םוש ןייק .* ןטסינומָאק יד טימ ןעמַאזוצ טנַארפסקלָאפ ןיא
 .סנייא ןיא סָאד .ןייז טינ ןלעװ ןוא ןייז טינ ןענעק זדנוא

 טלייטרוארַאפ ןייז ןוא ?עקירעמַא ןייק ?ןרָאפ ךיא לָאז ןיהּוװ ,טציא
 ןיב ךיא .ערעדנַא ןוא ןאהאק .בא ןופ (טיורב-דסח ףיוא) "יװַאקסַאל בעילכ ַאנ,
 ןבעל עשידיי סָאד סיוא טרָאד טעז'ס יו ,סייו ןוא עקירעמַא ןיא ןעוועג
 ."ךימ רַאפ טרָא ןייק טינ זיא'ס

 ןגעק סעיסערפער יד ףױא טכַאמעג םַאוקרעמפיױא םיא בָאה ךיא ןעוו

 םוצ ןלַאװ יד ייב טַאדידנַאק רעשידיי רעקיצנייא רעד טלָאמעד ןעועג זיא רבחמ רעד *
 : : ,"טנָארפסקלַאפ, םעד דצמ שזדָאל ןיא טַאר-טָאטש
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 -רעשט .י :טגָאזעג רע טָאה ,ערעדנַא ןוא ןעזייר ןמלז ,ווָאכינרעשט ףסוי .וודָא

 סלַא ןעגנורענירעד ענייז רַאפ ,ךעלנײשרַאװ ,ןעמונעגוצ ןעמ טָאה ןווָאכינ

 ןגעק ןטָארטעגסױרַא ןפָא זיא רע לייוו ,ןענעזייר . ז ,?ַאקעשט , ןופ טַאקָאװדַא

 וויַאנ ױזַא ןעוועג טינ זיא ַאקצולירּפ ַאלוַאּפ יורפ ."גָאט , ןיא דנַאברַאפנטַאר

 ..גנוניימ עכעלצעזנגעק ַא טַאהעג טָאה יז ,חנ יו

 ענליוו ןופ ןעגנוקישסיורַא

 רענדָאמ ַא ןופ ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא טָאטש יד ןיא 1941 ינוי טפלעה

 רעזייה עטמיטשַאב וצ ןרָאפעגוצ סָאטױאי-טסַאל ןענייז טכַאנ עלַא .גנוניישרעד

 ךיז טימ ןעמענוצ ןעמ טגעלפ ןעגנוכוזיזוה עכעלטנירג ןריפכרוד ןכָאנ ןוא

 ןעו ןשטנעמ ןטסקנַארק ןוא ןטסטלע ןזיב דניק לציּפ ןופ ,עילימַאפ עצנַאג יד

 ,ןלייצרעד וצ טסּוװעג ןיוש ןעמ טָאה ,געט עכעלטע טרעיודעג טָאה עיצקַא יד

 ןענייז סָאד ."ןטנעמעלע ערעכיז טינ, טָאטש ןופ סױרַא ןעמ טריפ סָאד זַא

 -זיוה ,ןטמַא-גנוריגער עשיווטיל ןוא עשיליוּפ ןופ עטמַאַאב ענעזעוועג :ןעוועג

 ןשטנעמ עכעלגעמרַאפ ללכב ןוא םירחוס ,רעמיטנגייא

 ,רעניווטיל ןוא ןקַאילָאּפ ןרָאװעג טריפעגסיורַא ןענייז געט רָאּפ עטשרע יד

 ןרָאװעג זיא טָאטש ןיא .ןדיי ןריפסיױרַא ןעמונעג ןעמ טָאה ינוי ןט14 םעד

 ןשטנעמ טימ סָאטױא רעטרעדנוה ןפיױל ןעז ןעמ טגעלפ גָאט ןדעי .הלהב ַא

 ענעלָאװשעג טימ ,סנטָאש יו ןשטנעמ טימ ןעוועג לופ ןענייז ןסַאג יד .קעּפעג ןוא

 ןעמונעגוצ תוחּפשמ רעטנזיוט ליפ ױזַא :טייקיניילק ַא סעּפע .ןייוועג ןופ ןגיוא

 ?ןרעװ ייז ןופ טעװ סָאװ ?ןריפרַאפ ןוא ןּפעלשרַאפ ייז ןעמ טעװ ןיהּוװ ןוא

 ,עטנַאקַאב ערעזדנוא ךס ַא ןעמונעגוצ טָאה ןעמ זַא ,טסּוװרעד ךיז ןבָאה רימ

 ערעכיז טינ, -- רעדָא ,"םיאנוש , ןייז וצ ןופ ןעוועג טייוו רעייז ןענייז עכלעוו

 | ."ןטנעמעלע

 ןענייז ןרעיוט יד ןעוו ,טנוװָא רעגייזַא 10 ,ינוי ןט4 .םעד ,סטכאנוצ-תבש

 עלַא רימ ןענייז ,ןשטנעמ ןופ טקידיילעגסיוא ןסַאג יד ןוא ןסָאלשעג ןעוועג ןיוש

 .בוטש ןיא ךיז ייב ןעוועג

 טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא .טקיאורמואַאב זדנוא טָאה ליפעגרָאפ רעוש ַא

 רעױט רעזדנוא וצ יו ,רעטצנעפיטנָארפ עסיורג יד ךרוד ןעזרעד רימ ןבָאה

 רָאלק ךיילג זיא זדנוא רַאפ .סָאטױא-טסַאל עסיורג ייווצ ןרָאפעגוצ ןענייז

 ןוא רעטסעװש ןיימ ןופ עילימַאפ יד ןעמענוצ ןעמוקעג זיא ןעמ זַא ,ןרָאװעג

 טימ לופ ןגױא טימ ,סמעטָא ענעטלַאהעגנייא טימ .עילימַאּפ ןיימ טימ ךימ

 טָאה סע .ןטונימ עקידלרוג עטסטנעָאנ יד ףיוא .טרַאװעג רימ ןבָאה ,המיא

 .גנילק רעפרַאש ַא טרעהרעד ךיז טָאה ריט ןיא ןוא טרעיודעג טינ גנַאל
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 סקיב ַא טימ רענלעז ַא רענייא :רעײמרַאטױר ייווצ ןיײרַא ןענייז בוטש ןיא

 ,ריציפָא ןַא -- רעטייווצ רעד ,טנַאה ןיא

 טניוװעג ןבָאה רעמיצ ןייא ןיא .ןרעמיצ 4 ןופ ןענַאטשַאב זיא הריד רעזדנוא

 ןיימ טימ טניווװעג ךיא בָאה ןרעמיצי-טנָארפ ייווצ יד ןיא ןוא רעטסעווש ייווצ עניימ

 רעײמרַאטױר יד .סחוימ ַא ןעוועג ךָאד ןיב ,רעירַאטעלָארּפ סלַא ,ךיא .עילימַאפ

 טרָאד ,רעמיצ רעייז ןיא ןיירַא ןענייז ,רעטסעװש ןייא ןופ עילימַאפ יד ןוא

 רעדעי .טכַאנ עצנַאג יד טרעיודעג טָאה סָאװ ,עיזיווער ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 -עגסיוא ןענייז טנעוו עלַא ,ןרָאװעג טּפַאטעגמורַא זיא שעוו לקיטש סעדעי ,דגב

 ןעװעג זיא סָאג ןפיוא ןעוו ,טקידנעעג ךיז טָאה עיזיווער יד .ןרָאװעג טּפַאלק

 לפיוו ,ןכַאז ךיז טימ ןעמענ ןסייהעג ייז טָאה ריציפָא רעד .גָאט רעסיורג ןיוש

 ,רעטכָאט עניילק יד ןוא ןַאמ ןטימ רעטסעװש ןייא ןוא ,ןליוו ייז סָאװ ןוא

 עסייה טימ טָאה עמַאמ רעזדנוא .ָאטױא םוצ ןרָאװעג טריפעגסױרַא ןענייז

 ,רעבָא .לדיימ עניילק סָאד ריא ייב ןזָאל וצ ריִציפָא םעד ןטעבעג ןרערט

 ןעגנערב ףרַאד ךיא :הבושת ןייא טָאה ריציפָא רעד ,ןגרָאמ דער -- טנייה דער

 | ...תושפנ 3

 ןסעזעג רימ ןענייז ,טרעיודעג טָאה עיזיוער יד סָאװ ,טכַאנ עצנַאג יד

 ןַאד ןבָאה רימ סָאװ .ןרָאזיװער יד ףיוא טרַאװעג ןוא ןרעמיצ ערעזדנוא ןיא

 ,ןביײרשַאב וצ רעווש זיא ,טבעלעגרעביא

 -רעטנוא ןסייהעג ןוא ןפורעגניירַא ךימ ריציפָא רעד טָאה עיזיווער רעד ךָאנ

 טײקכעלטרַאװטנַארַאפ ןיימ ףיוא רעביא טזָאל רע זַא ,לָאקָאטָארּפ א ןביירש

 תושר ןיימ ןיא לָאז רע ,ךיר עניימ עלַא .ןכַאז ענעבילבעגרעביא עלַא

 .ןפלָאהעג טינ ןבָאה ,עלעדיימ סָאד ןזָאלרעביא

 ןגײטשפױרַא ייז ןפלָאהעג ןוא טנגעזעג ךיז רימ ןבָאה ןייוועג סיורג טימ

 .ָאטױאי-טסַאל ןסיורג םעד ףיוא

 ןיא ךיז ןעניפעג ייז זַא ,טסוװרעד ךיז רימ ןבָאה םורַא העש עכעלטע ןיא

 ןוא ןרָאפעגקעװַא ןיהַא ךיילג ןענייז רימ .ענליוו ךָאנ עיצַאטס ַא ,עקייליוודיינ

 ייוצ ןענַאטשעג טרָאד ןענייז סע .עיניליןַאב רעקיטייז א ףיוא ןפָארטעג יז

 .רעײמרַאטױר ךרוד עטכַאװַאב ,ןשטנעמ ענעדָאלעגנָא טימ ןענָאלַאשע עסיורג

 .גרַאװנסע ןוא טלעג לסיבַא טגנַאלרעד ייז רימ ןבָאה ןטייקירעװש עסיורג טימ

 טימ ןפרָאװעגכרוד ךיז ןעמ טָאה ןענָאגַאװ-טכַארפ ןופ ךעלרעטצנעפ יד ךרוד
 .עטנַאקַאב ןוא טניירפ ךס ַא טימ ,רעטרעוו עטלייצעג

 עטלגנירעגמורַא ,ןענָאגַאװ עטרַאּפשרַאפ יד ןיא ןשטנעמ יד ןופ רעצ רעד

 יװ ,ןגיױא עטנייוורַאפ טימ ...ךעלבײרשַאבמוא זיא ,טייל-.ד .וו .ק .נ יד ךרוד
 .טָאטש ןיא קעװַא קירוצ רימ ןענייז ,םלוע-תיב ַא ןופ

 רעטנזיוט ןוא רעטנזיױט יד טָאה ןעמ סָאװרַאפ ,ןפיירגַאב וצ ןעוועג רעווש .
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 ןעמונעגוצ טָאה ןעמ זַא ,אלימ .ןעמייה ערעייז ןופ ןעמונעגוצ ןדיי-טינ ןוא ןדיי

 ,סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןעײטרַאּפ עכעלטנייפ ןופ ,ןשטנעמ עטרישזַאגנַא שיטילָאּפ

 ,טגָאזעגסנייטש'מ ,ןענייז "םיאנוש, ַא רַאפ סָאװ רעבָא .ןפיײרגַאב וצ ךָאנ זיא

 קנַארק ןוא טלַא טציא ,רחוס רענעזעוועג ,לָאבָאס דיי רעקירָאי-80 רעד ןעוועג

 רעד ןופ םירחוס עלַא יד טָא ןוא (ןעגנַאגעגסױא געוו ןיא .עקַאט זיא רע)

 בור סָאד !ןעוועג ייז ןענייז םיריבג ?סַאג רעקצינדור רעד ןוא רעשישטייד

 ןסערעד טינ -- טכַאנ ןוא גָאט ןטעברַא רעווש ןגעלפ "םיריבג, יד טָא ןופ

 ןעגנַאגרעד ,טלעג-עקשיק ןופ ,ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא ןוא ןעקנירטרעד טיג

 2 .טעפשעג ַא וצ

 ןפיוקוצנייא ױזַא יוװ ,ּפָאק רעד ןענעקירט ייז טגעלפ ןרָאי עטסעב ערעייז ןיא

 יד ןופ לסיבַא ןלָאצּפָא רַאפ ,לסקעוו ַא ןפיוקוצסיוא ףיוא ,הרוחס לסיבַא

 -תולימג ןוא קנעב עכעלטפַאשלעזעג ענעדיישרַאפ יד ןיא סעטַאר עקילָאצנָא
 | ...סעסַאק-םידסח

 טריזילַאנָאיצַאנ ןענייז ןטפעשעג יד יוװ ףכית זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא'ס

 ןעמונעג ךיז ךיילג ?ןעיושזרוב,,-םיטַאבעלַאב עקיזָאד יד ןופ ךס ַא ןבָאה ,ןרָאװעג

 יד ןיא רעטעברַא עלַאיָאל ןוא עטוג ןרָאװעג ןוא ןכַאפ עקילָאמַא ערעיײיז .וצ

 יהכולמ עיינ יד ֹוצ טסַאּפעגוצ תמאב ךיז ןבָאה ייז .ןטַאטשרַאװ ןוא ןלעטרַא

 ,טרַאװרעד טָאה םיא סָאװ ,טסּוװעג טֹוג טָאה דיי רעדעי זַא ,ךָאנ טרפב .ןעמַאר

 ןעוועג ,ךעלריטַאנ ,ןענייזס !טנעה סרעלטיה ןיא ןלַאפעגנײרַא טלָאװ רע ןעוו

 טציא עסַאמ עצנַאג יד טָא ,בור סָאד רעבָא ,רענגעק ענעסיברַאפ עטלייצעג ךיוא

 קיטייוו ןוא רעצ רעזדנוא .ןשטנעמ-ךמע עטושּפ ןעוועג ןענייז ,ןדיי ענעמונעגוצ

 עגנוי יװ ,ןעזעג ןבָאה רימ ןעוו ,םורַא ךָאװ ַא ןיא טשרע טליפרעד טוג רימ ןבָאה

 י-נסיײװצלַא, רעד טָא ךרוד ןוא ,ןרָאװעג טריזירָאװַאפ ןענייז עכלעוו ,רעניווטיל

 "טניירפ ענעבעגעגרעביא ,עיירטעג , סלַא ,ןרָאװעג טכַארטַאב טכַאמ "רעקיד

 -עיװָאס-שישטײד רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ךיילג ןבָאה -- דנַאברַאפנטַאר ןֹופ

 "טניירפ ערעייז , טקיניײּפעג ןוא טריבַארעג ,ןסָאשעג ,טעגרהעג ,המחלמ רעשיט

 ...רעײמרַאטױר יד -- "?רעײרפַאב , ןוא

 ןופ רעמערק עשידיי יד ןוא ,ןזָאלעג ןעמ טָאה ,ןטידנַאב ָאייד ,ייז טָא

 ."םיאנוש, סלַא ריביס ןייק טקישרַאפ ןעמ טָאה ,סַאג רעטיירב ןוא רעװָאקטַאי

 יד ןעוועג אנקמ לָאמנייא טינ רימ ןבָאה ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןיא ,תמא

 ץוא ןקירעױרט םצע םעד טינ ןיטולחל טרעדנע סָאד רעבָא ,עטקישעגסיֹורַא

 ןוא ןבעל םוצ טינ -- ריביס ןיא ןעמ טָאה טקישעגסױרַא זַא ,טקַאפ ןשיגַארט
 | ..ךיז ןעװעטַאר וצ טינ

 ןופ ןטנַאירטַאּפער סלַא ןעמוקעגקירוצ ןענייז ןדיי לפיוו ,טציא ןסייוו רימ

 לפיוו ,ןסיוו טינ ןיוש לָאמנייק ןלעװ ןוא טינ רעבָא ןסייוו רימ ,דנַאברַאפנטַאר
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 רעריביס ענעפרָאװרַאפ עטסיװ יד ןיא קיבײא ףיוא ןבילבעג ןענייז . ןדיי

 ,סעּפעטס ןוא .סעגייט

 ןדיי עשיליופ יד ןופ טשער םעד טעװעטַארעג זַא ,רָאלק רעטציא זיא'ס

 לַארענעג ,רעטסינימירעימערּפ רעשיליוּפ רעד יו ,רערעדנַא ןייק טינ טָאה

 עסיוועג ַא זיא גנוריגער רעווקסָאמ רעד טימ ךַאמּפָא ןייז קנַאדַא .יקסרָאקיש

 ,םוקמוא ןרעכיז םעד טָאטשנָא ,ןרָאװעג טײרּפַאב ,רעגריב עשיליופ ,ןדיי לָאצ

 עטקישרַאפ ,רעדנעל ערעדנַא ןופ רעגריב ,ןדיי .טבעלעגרעביא לייט ַא ןבָאה

 ..ןטרָאד ןבילבעג ןענייז ,ריביס ןיא

 עכעלשטנעממוא ןוא עקיניזמוא יד ןפיירגאב טינ ךיא ןעק גָאט ןקיטנייה ןזיב = |

 עיצַאקָאװָארּפ עטושּפ ַא יו סיוא סע שטייט ךיא .ןדיי יד ןופ ןשינעקישסױרַא

 ןגעלעג ןענייז ןסערעטניא ערעייז ןיא זיולב .רעניווטיל עשיטסישַאפ יד דצמ

 .םישוריג עכעלשטנעממוא יד טָא

 טָאטש ןיא דחּפ א ןֿפרָאװעגנָא ןעגנוקישסיורַא יד ןבָאה ,ןייז טינ לָאז סע יו

 טינ טָאה רענייק .טכשוחרַאפ ןעגנַאגעגמורַא זיא גנורעקלעפַאב עצנַאג יד ןוא

 ןָא עלַא ןעהעש עטסטנעָאנ יד ןיא ןריסַאּפ טעװ םיא טימ סָאװ ,טסּוװעג

 רעכיז ןעװעג טינ זיא רענייק ,סָאטױא-טסַאל יד ףיוא טרַאוװעג ןבָאה םַאנסיוא
 י ,עטסטנעָאנ ענייז ןופ לרוג ןטימ טינ ,ךיז טימ

 ייברעד .ינוי ןט21 ןויב ןט10 ןופ טָאטש ןיא ןעוועג זיא גנומיטש ַאזַא טָא

 -עטסיס ַא ןגָארטעג ןבָאה ןעגנוקישסיורַא יד זַא ,ןכיירטשרעטנוא ןעמ ףרַאד

 טעטש ךס ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ קיטייצכיילג ןענייז ייז .רעטקַארַאכ ןשיטַאמ
 ,ןטיבעג ענעמונרַאפ-יינ יד ןופ

 טערוטש גרע

 ןגױצרַאפ רעמ ץלַא טנַאזירָאה רעשיטילַָאּפ רעד ןיא רעטייוו גָאט ַא סָאװ

 זיא'ס זַא ,ןדייר ,ןעלמרומ ןעמונעג טָאה ןעמ .סערַאמכ עצרַאוװש טימ ןרָאװעג

 סטערקנָאק ןייק .דנַאברַאפנטַאר ףיוא ןשטייד יד ןופ לַאטנָא ןַא ןסָאלשעגסױא טינ

 ,טסווװעג טינ רענייק ,ךעלריטַאנ ,טָאה

 .עיצַאטסעּפינַאמ עקיזיד ַא ןעמוקעגרָאפ טָאטש ןיא זיא 1941 יַאמ ןטשרע םעד
 ינטַאר טָארד סָאװ הנכס רעד ףיוא טכַאמעג םַאזקרעמפיוא ןבָאה סרענדער יד

 לַאז-טָאטש ןסיורג ןיא זיא טנװָא ינוי ןט20 םעד .דנַאלשטיײד דצמ דנַאברַאפ

 טסייה סָאד ,"קינשטָאטסָאװ, ַא רָאסעּפָארּפ ןשיסור ַא ןופ עיצקעל ַא ןעמוקעגרָאפ

 רעד ןיא עיצַאוטיס רעשיטילָאּפ רעד ןגעוו ,דנַאברַאפנטַאר ןופ רענעמוקעג ַא

 ,ערעוװש !םירבח. :רעטרעװ יד טימ ןביוהעגנָא רע טָאה טַארעּפער ןייז .טלעוו

 ןרינַאלּפ ןשטייד יד ,דנַאלרעטָאפ רעזדנוא ףיוא ןָא ךיז ןקור סערַאמכ עצרַאװש

 .םערוטש ןסיורג ַא רַאפ ןעייטש רימ זַא ,טזיײװַאב ץלַא .זדנוא ףיוא לַאפנָא ןַא
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 ןעיצנײרַא זדנוא ןווּורּפ טעוו ןוא ןטלַאהקירוצ טינ טמיטשַאב ךיז טעוו אנוש רעד

 ,רימ רעבָא .רָאי ייווצ דלַאב ןיוש טרעיוד רעכלעוו ,ףמַאק ןקיטולב םעד ןיא

 ןדעװטעי ןעמענוצפיוא טיירג ןענייז ,דנַאברַאפנטַאר עקיטכעמ ,עסיורג סָאד

 טייהיירפ יד ןקידייטרַאפ וצ ףיוא ןעװעלַאשז טינ תונברק ןייק ןלעװ ןוא ףמַאק

 ".,רעקלעפ ערעזדנוא ןופ

 ףיוא ,רעטַאעטיהכולמ ןשידיי רענליוו ןיא זיא ,21.6 םעד ,סטכאנוצ-תבש

 עשידיי יד .בוט"םוי-רוטלוק רעסיורג ,רעכעלרעה ַא ןעמוקעגרָאפ ,סַאג עקסנָאק

 ענליוו-שידיי סָאװ ,ןרָאיטקַא עשידיי יד ןופ עטסעב ןוא עטסנעש סָאד -- עּפורט

 עסיורג סָאד, ערעימערּפ יד ןבעגעג טָאה -- טגָאמרַאפ טנעמָאמ םוצ טָאה

 רענליוו עלַא .טלופרעביא ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד .םכילע םולש ןופ "סניוועג

 -עטניא עקידנטעברַא עשידיי עסיורג יד ,רעביירש ,םיטילּפ ןוא ןטַארעטיל עשידיי

 ךורב .ןעוועג טלמַאזרַאפ ָאד זיא ץלַא -- רעוט עכעלטפַאשלעזעג ,ץנעגיל

 ןעמַאװצ ןסעזעג ןענייז ,ךיא ןוא יקצולירּפ חנ ,יקסנַאלּפַאקדןַאלּפַאק ,יקצָאבּויל

 ןליפַא קנַאדעג ןפיוא זיא םענייק .טנװָא ןצנַאג םעד טדערעג ךעלטימעג ןוא

 ןענייז ןדיי רענליוו ןכלעוו ףיוא ,טנוװָא רעטצעל רעד זיא סָאד זַא ,ןעמוקעג טינ

 .ףוס ןרעטצניפ רעייז ןופ בױהנָא ןרַאפ ,ןעמוקעגפיונוצ ךיז

 ןבָאה ,ערעדנַא ךס ַא ןוא עּפמַאל סירָאמ ,רעצעזטפירש בייל ןרָאיטקַא יד

 ..סיפענעב רעייז טליּפשעגּפָא טנװָא םעד

 ...ןַאקלּוװ רעד ןכָארבעגסױא זיא גָאטרַאפ

 דנַאברַאֿפנטַאר ףיוא זנַאלשטיײד ןופ לַאפנַא

 ןענַאלּפָארע עשישטייד יד ןבָאה ,1941 ינוי ןט22 םעד ,גָאטרַאפ קיטנוז

 רענייק .סעבמָאב ןופ לגָאה ַא טימ טעטש עשיטעיווָאס עטסטנעָאנ יד ןטָאשרַאפ

 םוש ןייק ַא ,טכירעגמוא ױזַא לָאז רעלטיה זַא ,טלעטשעגרָאפ טינ ךיז טָאה

 ,דנַאברַאפנטַאר ןפיוא ןפרַאװ ךיז ,הביס

 עסיורג ,עקילָאצנָא יו ,ןעז וצ ןעוועג טניוטשרעד לָאמטּפָא ךָאד ןענייז רימ

 ןופ דנַאלשטייד ןייק ןעייג תורוחס ערעדנַא ןוא טפַאנ ,האובת טימ ןטרָאּפסנַארט

 רעלַארטיײנ ריא טימ ,דנַאברַאפנטַאר זַא ,ןעוועג זיא גנוניימ יד .דנַאברַאפנטַאר

 .ןברוח-המחלמ ןוא ףמַאק ןקיטולב ַא ןדיימסיוא טעװ ,דנַאלשטיײד וצ גנואיצַאב

 ,עירָאעט ןימ .ַאזַא טעברַאעגסױא ךיז רימ ןבָאה ,ָאטעג ןיא ,וצרעטעּפש

 ףמַאק םעד ןבױהעגנָא טָאה רעלטיה סָאװרַאפ ,הלאש רעד ףיוא הבושת ַא יװ

 :דנַאברַאפנטַאר ןגעק

 ףמַאק םוצ ןייטשוצ ךיילג טעװ דנַאלגנע זַא ,טנכערעג רע טָאה ,סנטשרע
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 רעיינ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ זיא עקַאט םעד בילוצ ןוא ,דנַאברַאפנטַאר ןגעק

 ,דנַאלגנע ןייק ,סעה ,רעטערטרַאפ סרעלטיה ןגױלפעגּפָא המחלמ

 ןפורסױרַא טעװ המחלמ יד זַא ,טגייצרעביא ןעוועג רעלטיה זיא ,סנטייווצ

 ,עװקסָאמ ןייק שרַאמנײרַא ןייז ייב ןוא -- שינערעקרעביא ןַא דנַאברַאפנטַאר ןיא

 עשיטסיװעשלָאביטנַא עיינ ַא ןפַאש רע טעװ ,טלפייווצעג טינ טָאה רע סָאװ ןיא

 ,דנַאברַאפנטַאר םעד "ןקידיילרעד, ןוא .גנוריגער

 עדער רעקידרעטעּפש ַא ןיא טָאה ןײלַא רע יװ ,עטסקיטכיװ סָאד ,סנטירד

 ַאזַא טגָאמרַאפ דנַאברַאפנטַאר זַא ,טסּוװעג טינ דנַאלשטיײד טָאה ,טרעלקרעד

 ,ןטכַאלש יד ןיא ןרעוו ןפרָאװעג ןעק סָאװ ,ןשטנעמ ןופ לַאװק ןכעלּפעשסיואמוא

 ןיא תועט ַא טַאהעג טָאה רעלטיה זַא ,ןזיװעגסױרַא עקַאט רעטעּפש ךיז טָאה'ס

 ,עטלפייווצרַאפ ַא ןעוועג עגַאל יד זיא רעבָא לייוורעד .ןעגנונעכערסיוא ענייז

 ןדעי יו .קײטּפַא ןיא ןעמוקעג ,ךעלנייוועג יו ,ךיא ןיב ירפרעדניא קיטנוז

 ןופ קידנסיוו טינ ןוא ,טעברַא קיניײװ רעייז ןעוועג קיײטּפַא ןיא זיא קיטנוז

 ירפרעדניא 10 רעגײזַא ,טסעומשעג ךעלטימעג רימ ןבָאה ,םולחירתופ םוש ןייק

 .למיה ןפיוא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ןענַאלּפָארע .םרַאלַא ןַא טרעהרעד רימ ןבָאה

 "רעביא רימ ןבָאה םעד ףיוא .ןסיירפיוא טרעהרעד רימ ןבָאה םורַא עלייוו ַא ןיא

 ,םרַאלַא-עבָארּפ ַא זיא סָאד זַא ,רעכיז קידנעייז ,טגיילעג טינ טכַא ןייק טּפױה

 ןַאמרעגנוי ַא רימ וצ ןצ טפיול ָאד .סַאג ןפיוא סױרַא ךיא ןיב ןגעווטסעדנופ

 "ל ףָאטשישזַאדנַאב גונעג קיײטּפַא ןיא טָאה ריא ,רעטסיגַאמ, :ךימ טגערפ ןוא

 "?ןשעעג ןעד זיא סָאװ, ,םיא ךיא רעפטנע ,"ךעלריטַאנ;

 ריא ?טשינרָאג טסייו ריא , ,רע טגערפ ,"ןעשעג זיא סָאװ ,טסייה סָאװ,
 "גטַאר ןוא דנַאלשטײד ןשיװצ דנַאטשוצ-המחלמ ןיוש זיא'ס זַא ,טינ טסייוו

 טסייה סָאװ ,המחלמ טסייה סָאװ, .רעטפעלּפעג ַא ןבילבעג ןיב ךיא *? דנַאברַאפ
 ...ךיא גָאז ,"םרַאלַא-עבָארּפ ַא ךָאד זיא סָאד ,ףירגנָא-טּפול

 ,המחלמ זיא סָאד, ,ןַאמרעגנוי רעד טיירש ,"ןטייקשיראנ ןייק טינ טדער,

 ...?עװקסָאמ טרעה ,ָאידַאר םוצ טייג .וָאטָאלָאמ ןדער טעוװ דלַאב ,המחלמ עתמא

 עלייוו רעצרוק ַא ןיא .המשנ עטלסיירטעצ ַא ,ןצרַאה ןפיוא ןייטש ַא רעדיוו

 רימ זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא'ס ןוא עדער סוװָאטָאלָאמ טרעהעג רימ ןבָאה םורַא

 ?!ןעמ טוט סָאװ .ןגיוא יד ראפ קילגמוא יינ ַא -- המחלמ רעיינ ַא ןיא ןענייז

 ךָאנ ןעמוקעג דלַאב עקַאט זיא ןעמ .ןײלַא ןבילבעג ךיא ןיב קיײטּפַא ןיא

 ןוא עטעדנוװרַאפ ןעוועג ןיוש ןענעז'ס ,ןלַאירעטַאמ-שזַאדנַאב ענעדיישרַאפ
 ...סעבמָאב יד ןופ עטעגרהעג

 ןגעלָאק יד ןעמוקעג ןענייז טָאטש ןופ ןעוו ,רעגיײזַא ייווצ טבעלרעד םיוק

 עקיליורג ןבעגעגרעביא רימ טָאה סיזרעקוצ ןָארימ רבח :;טכיש רעטייווצ רעד ןופ

 ךרוד ךיז ןבָאה לייוורעד ..ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג רעטצניפ שממ זיא'ס ,םיטרפ
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 ,1רופ ,סָאטױא .טָאטש ןופ ענעּפָאלטנַא ,ןשטנעמ ןרונש ןעיצ ןעמונעג עילָאקָאטנַא

 ַארַאס ..דליב טנַאקַאב טוג ַא .סרעייג ןופ ץרַאװש ןעוועג זיא סַאג עצנַאג יד

 ..1929 רעבמעטּפעס ןיא שזדָאל ןופ יירעפיול רעד וצ טייקכעלנע עקידארומ

 ןטייוצ ַא ,םענייא גערפ ךיא .טיילעגנוי עשידיי ןפָאלעג ןענעז ךעלכעזטפיוה

 ..ןישטנעמעינ ףיוא טפיול ןעמ ,טינרָאג טסייוו רענייק ,ןעמ טפיול ןיהּווװ

 םורַא ןעייג עלַא .ןברוח ןתמא םעד ןפָארטעג טשרע ךיא בָאה בוטש ןיא

 טימ ,רעדניק ייווצ טימ ןעמ טפיול יװ ..?ןפיול טינ ,ןפיול -- עטשימעצ יו

 בוטש ַאזַא קעװַא ןעמ טפרַאװ יו ןוא ?ןעמַאמ רעטלַא ןַא טימ ,יורפ רעד

 ןעמ זיא טשרָאקָא ?טײקשיטַאבעלַאב רעטעוועדנופעגנייא תורוד ןופ ַאזַא טימ

 ךיז ןבָאה רימ .ףיול רעטייוו זיא ,ךיז וצ ןעמוקעג םיוק ,שזדָאל ןופ ןפָאלעג

 ןשטייד יד ןענייז המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ןיא :ךַאז ןייא טימ טסיירטעג

 טָאה ןַאד .ןענוקדייא ייב -- דנַאלסור טימ ץענערג רעבלעז רעד ייב ןעוועג

 ,טנכערעגסיוא רימ ןבָאה .ענליוו ןיא ןיײרַא ןענייז ייז רעדייא ,םישדח 15 טרעיודעג

 ןרעיודעג ךָאנ טעוװ ָאפמעט-המחלמ ןטריזינרעדָאמ םייב וליפַא ,טציא ךיוא זַא

 ,.טייצ עסיוועג ַא

 רעקארט ףיוא טניווועג טָאה רעכלעוו ,ןיקצולירּפ וצ ןפָאלעגקעװַא ןיב ךיא

 רעטסּוװַאב רעד טניווװעג לָאמַא טָאה'ס ּוװ ,הריד רעד ןגעקטנַא ,5 רעמונ סָאג

 זיא בוטש ןיא "?ןעמ טוט סָאװ ,חני :גערפ ךיא .קַאז רָאטקַאד-רעדניק

 רימ ,עלעדנעמ, :רימ וצ טגָאז ענילוַאּפ ,גנונעדרָאמוא ןַא ,שינרעדורעצ ַא

 ןסיירעצ םיא ןלעוו ייז ,ןביילב טינ עדנוקעס ַא רָאט חנ ,ןפיול ןיוש ןזומ

 ."ךעקיטש ףיוא

 סָאװ ,עבמָאב רעטשרע רעד טימ ,יקסשירעבלַאב ,טרעה, :טרעפטנע חנ

 רַאפ ןבָארגעגסױא רע טָאה ,דנַאברַאפנטַאר ןפיוא ןזָאלעגּפָארַא טָאה רעלטיה

 .?רערעטצניפ ַא ןוא רעלענש ַא ןייז טעװו ףוס ןייז ,רבק ַא ךיז

 ?טציא ןעמ טוט סָאװ רעבָא ,ָאי

 ..ןפיול ןעמַאזוצ ןלעוו רימ ,רעביירש עפורג ַא ףיוא ָאד טרַאװ ךיא;

 עבמָאב ַא ,ףירגנָאטפול ַא ןעוועג רעדיוו זיא טכַאנרַאפ .קעװַא ןיב ךיא

 ,למוט רעד .(זיוה סגרעבנעזייר) ודנוא ןגעקטנַא זה ַא ןיא ןפָארטעג טָאה
 ,קינַאּפ ַא ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ ,זדנוא וצ ןעגנַאגרעד ןענייז ןעיירשעג יד -

 טריפעגּפָארַא ןעמ טָאה רעדניק יד ,בוטש ןופ ןפָאלעגסױרַא רימ ןענייז עלַא

 .ףױה ןפיא רעלעק ןפיט ַא ןיא טניוװעג טָאה רעכלעוו ,רעטכעווזיוה םוצ
 סלַא ןעניד טלַאזעג טציא טָאה -- רעלעק רעד -- הריד סרעטכעוו םעד טָא

 ןטמַא עלַא ןיא ,טָאטש ןופ ןפָאלעג ןעמ זיא לייוורעד .(רעלעקיץוש) ןָארכס ַא

 -רעביא ןעגנַאגעגּפָא ןענייז רעגעצ עלַא .המוהמ עכעלקערש ַא ןכָארבעגסױא זיא

 וצ טנעקעג ןבָאה עטלייוװרעדסיוא רָאנ ,קינייװ ןעוועג זיא סָאטױא ; עטקַאּפעג
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 קילגמוא סָאד טעז ריא ,עטלפַײװצרַאפ ַא ןעוועג זיא עגַאל יד .ןעמוקוצ ייז

 ןבָאה ןעהעש עטסטנעָאנ יד .ָאְטיִנ ןזיא גנוטער ןייק ןוא ,ןגיוא יד רַאפ

 טייווטייו טײקשיגַארט ריא טימ טָאה עגַאל יד :ןקילגמוא עיינ טכַארבעג

 רעטייוו סָאוו ,ןפירגנָא-טפול .סעיזַאטנַאפ עטסכעלרעדיוש עלַא ןגיטשעגרעבירַא

 סָאװ ,ןלַארטש ערעיײז ,טָאטש יד ןטכײלַאב ןרָאטקעלּפער ;ערעקרַאטש ץלַא

 יד ןזױלב טינ סרעסעמ טימ יו ןדיינש ,למיה ןפיוא רעהפיוא ןָא ךיז ןזייוו

 ןעמ טָאה רָאטקעלּפער ןדעי ךָאנ .רעצרעה ערעזדנוא ךיוא רָאנ ,םיחטשיטפול

 | ..תומוהמ עיינ ,תונברק עיינ ןוא ןסיירפיוא-ןבמָאב עיינ טרַאװרעד

 -טינ ,ןדיי :ןעמַאזוצ ןטלַאהעג ךיז טָאה םינכש טימ ףיוה רעצנַאג רעד

 זיא סָאװ ,קילגמוא סָאד טקיניײארַאפ ןוא טנעָאנ טכַאמעג זדנוא טָאה'ס ,ןדיי

 טרעלקעג טינ ןעמ טָאה טנעמָאמ םעד ןיא .ןגיוא סנעמעלַא רַאפ ןענַאטשעג

 טבעל ױזַא יו -- טרעבקעעג טָאה הבשחמ ןייא ,ןגרָאמ ןייז טעװו סע סָאװ
 ןטונימ עכעלרעדיוש יד טָא רעביא ןעמ

 שזורטס םייב ןּפָאלש טגײלעגקעװַא רעדניק עלַא ןעמ טָאה ,טכַאנ ףיוא
 עלַא טכַאמעג ןוא ףיוה ןפיוא ןבילבעג ןענייז ,ענעסקַאװרעד ,רימ .רעלעק ןיא

 עשידיי יד ,רָאפ ךָאנ זדנוא טייטש סע סָאװ ,םעד ןגעוו תורעשה עכעלגעמ

 ןיב ךיא .ןפול ףיא םינלעב ןייק ןעװעג טינ ןענייז זה ןופ םינכש
 טעװ -- ןייז טעווס סָאװ ,ע :ןָאטעג גָאז ַא ןוא טרעטַאמרַאפ רעייז ןעוועג

 ..ןֿפָאלש ךיז גייל ןוא בוטש ןיא ייג ךיא ,ןייז

 רעבלעז רעד וצ .גנורידרַאבמָאב עיינ א ןבױהעגנָא ךיז טָאה גָאטרַאפ

 ןרָאװעג ןסירעגכרוד זיא טנָארפ רעד זַא ,תועידי ןעמוקנָא ןעמונעג ןבָאה טייצ

 טלָאװעג טינ ןליפַא ןעמ טָאה תועידי יד ןיא .סיורָאפ לענש ןעייג ןשטייד יד ןוא

 ןעמ רעכלעוו טימ ,שינעלייא יד ,קינַאּפ יד ןעזעג טָאה ןעמ ןעוו רָאנ ,ןביולג

 יד קידנבָאה .ןצרַאה ןפיוא רעטיב רעייז ןרָאװעג זיא ,טָאטש יד טריאוקַאוװע

 טינ טיג סופוצ ןפיול סָאד זַא ,טסּוװעג ןיוש ךיא בָאה ,1929 ןופ גנורַאפרעד

 .טרָא ןופ ןריר טינ ךיז ןעמ רָאט ,טרָאּפסנַארט ןשינַאכעמ ןייק ןָא ,טינרָאג

 ןיא קעװַא ךָאד ירפרעדניא ךיא ןיב ,ןעגנורידרַאבמָאב יד ףיוא קידנקוק טינ

 ןופ טרעגַאלַאב ןעועג זיא געװ רעצנַאג רעד  .עילָאקָאטנַא ףיוא קייטּפַא

 רעייג יד ןופ עגַאל יד .רערעדנַאװ טימ ךעלדנעמוא -- רעייגסופ ןוא רערָאפ
 בױא .טרעדנעעג לַאקידַאר גָאט ןופ ךשמ ןיא רעבָא ךיז טָאה רערָאפ ןוא

 עכלעוו ןָא ,קיאור ןרָאפעג ןוא ןעגנַאגעג רעפיול יד ןענייז גָאט ןטשרע ןיא

 -עגרָאפ ,ןשינעעשעג יד ןופ גָאט ןטייווצ םעד ,קיטנָאמ זיא ,ןעגנורעטש זיא'ס

 ןעמעלַא ףיוא המיא ןוא רעדיוש ןפרָאװעגנָא טָאה סָאװ ,גנורעדנע ןַא ןעמוק

 יד ףיוא סױורַא ןענייז רעניווטיל .ןדיי זדנוא ףיוא ייר רעטשרע רעד ןיא ןוא

 ןעוו ,ןלַאפ ךס ַא ןעוועג ןענייז סע ,רעײמרַאטױר ןטלַאהרַאפ ןעמונעג ןוא ןסַאג
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 רעבָא .רעײמרַאטױר עקידנטערטּפָא יד ןיא ןסָאשעג טושפ ןבָאה רעניווטיל

 ענעבילברַאפ ערעייז רעביא ןעוועקעידזיא ןעמונעג) ךיז ייז ןבָאה ןטסגרעמַא

 | ,סעילימַאפ

 ןקידנטערטּפָא םעד ףיוא ןלַאפנָא ערעייז ,רעניווטיל יד ןופ הּפצוח יד

 ןעוועג זיא ,ןשטנעמ עשיטעיווָאס ןופ ןעגנוניווו יד ןריבַאר רעייז ,רעטילימ

 ,לָאמש רעייז טלַאה טנָארפ ןטימ זַא ,זײװַאב ַא

 ןבָאה רעניוטיל יד ,רעטסנרע ןרָאװעג עגַאל יד זיא העש רעדעי טימ

 טימ ךעלרופ ןטלַאהרַאפ ןבָאה ייז .לגענ עשהיח ערעייז ןזײװסױרַא ןעמונעג

 ןעיורפ ענעפלָאהַאבמוא חצר תוכמ ןגָאלשעג ,טעגרהעג ,סעילימַאפ עשיטעיווָאס

 -סיװעשלָאב רעד ןופ טייצ רעד רַאפ ןבָאה עכלעוו ,רעניווטיל יד .רעדניק ןוא

 ,"טניירפ עטוג , ןוא "רעיײרפַאב, יד רַאפ ןעגנַאזעגיביול ןעגנוזעג הלשממ רעשיט

 רעייז, רַאפ ןעמונעג המקנ טציא ןבָאה ,סעקיװעשלָאב יד ןפור ןגעלפ ייז יו

 .?דנַאלרעטָאפ

 ןַא ןעועג זיא'ס זַא ,טעוװעשובעצ ױזַא רעניווטיל יד ךיז ןבָאה גָאטיײב

 .םָארגָאּפ רענײמעגלַא ןייק ןכערבסיוא טינ ,הלילח ,לָאז סע ,ארומ עטסנרע

 זיא טייקליטש עטיוט ַא ןוא טקידיילעגסיױא ןרָאװעג ןסַאג יד ןענייז גָאטימכָאנ

 .טָאטש יד ןלַאּפַאב

 יד .טנעקעג רָאנ טָאה'מ סָאװ טימ ןוא ּוװ ,ןֿפָאלעג זיא ןעמ ,טגָאזעג יו

 -טסַאל יד ייב ןוא ףױהנַאב ןפיוא טליּפשעגּפָא ךיז ןבָאה עכלעוו ,סענעצס
 זיא -- סעיצוטיטסניא-סגנוריגער ןופ תושר ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,סָאטיױא

 ןקידנעמוקנָא םעד ןופ ןעװעטַאר טלָאװעג ךיז טָאה רעדעי ...ןבײרשַאב וצ טינ

 טָאה יז לייוו ,ןפיול וצ ןגעוו טכוזעג טנגוי עשידיי יד טָאה טרפב .רעייפ ןשילעה

 טינ .ןשטייד יד ייב יז טרַאװרעד סע לרוג ַא רַאפ סָאװ ,טסוװװעג טוג רעייז

 .רעטנזױט יד ןיא סופוצ ןפָאלעג ןעמ זיא ןעלטימ-עיצָאמָאקָאל ןייק קידנבָאה

 ...קסנימ ףיוא ןעגנַאגעג זיא ץלַא

 .טלעטשעגּפָא טָאטש רעד רעביא גנורידרַאבמָאב יד ךיז טָאה ךעלטכַאנרַאפ
 רדסכ ךיז רימ ןבָאה בוטש ןיא .ןופרעד טיײדַאב םעד טסּוװעג טינ ןבָאה רימ

 ןבָאה ייז ,ךס ַא ןעזעג רימ ןבָאה ,ןיירַא סַאג ןיא רעטצנעפ יד ךרוד .ןטיהעג

 .ןסַאג עלַארטנעצ עכעלטע ןעמונעגמורַא

 רימ .ןעיירשעגסיוא ,למוט ַא טרעהרעד רימ ןבָאה טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא |

 ןעמונעג ןוא ךעלעקניווװירעטצנעפ יד וצ טקורעגוצ קיטכיזרָאפ רעייז ךיז ןבָאה
 .רָאפ טמוק סע סָאװ ,ןשרָאפכָאנ

 ןיק רימ ןבָאה ,ןגױא יד טימ ןעמענמורַא טנעקעג טָאה'מ טייוו יו |

 זױהטַאר ןופ ..םלוע-תיב ַא ףיוא יו ,ליטש ,טסוּפ .ןעזעג טינ שפנ ןקידעבעל

 עסייוו ןוא סעקסַאּפ יד טימ רעניווטיל עקיצנייא סױרַא זייווכעלסיב רעבָא ןענייז

114 



 טלעטשעגסיוא 20--15 ןַאמ ַא ךרעב ןעוװעג ןענייז ייז .טנעה יד ןיא ךעלכיט
 יד טימ ןעכָאּפ וצ ןבױהעגנָא ייז ןבָאה טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא .ייר ַא ןיא
 ןענייז רימ .(!ןבעל לָאז !ןבעל לָאז) !אילאוו !אילאוו :ןעיירש ןוא ךעלכיט
 .,רעטרע ערעזדנוא וצ עטרעווילגעגוצ יו ןבילבעג

 עקידנעמוקנָא ןופ שיורעג ַא טרעהרעד רימ ןבָאה םורַא עלייוו ַא ןיא
 טיײװצעבלַאז ,ןרָאפעגיײברַאפ לענש ייז ןענייז םינָאלוװיײט יד יו .ןעלקיצָאטָאמ
 יסיוא ןַא טימ רעטייווצ רעד ןוא רָאטָאמ םייב רענייא -- לקיצָאטָאמ ַא ףיוא
 ןעקנַאט ןזיווַאב ךיז ןבָאה ןַאד ..ןסיש םוצ טיירג -- סקיב רעטקערטשעג
 ןציײרקנקַאה עצרַאװש עסיורג טימ ,סעטכַאלּפ עטיור עקיזיר טימ ענעגנָאהַאב
 סָאטױא-טסַאל -- ףוס םוצ ןוא עירעליטרַא ןעמוקעגנָא זיא ךָאנרעד .טימרעדניא
 יו ןעזעגסיוא ןבָאה ןריציפָא יד רעמ ךָאנ ןוא ,ןטַאדלָאס יד .רעטילימ טימ
 רעייז ןופ טלקעעג טושּפ טָאה סע ,םיריזח עטעשַאּפעגסױא טוג ,ענעסערפעגסיוא
 טימ ןרָאװעג טנגעגַאב ןענייז עלַא ייז .טייקידהּפצוח ןוא טייקיאור ,טײקטַאז
 ..רענַאזיטרַאּפ עשיווטיל עגנוי קילדנעצ ייווצ ידיטָא דצמ ןעיירשעגסיוא-לבוי

 ,ןעזעגוצ ןוא רעטצנעפ יד ייב ןענַאטשעג יֹוזַא רימ ןענייז גנַאל ,גנַאל
 ענעקָארשעצ ןוא עטרעטַאמרַאפ .ףוס ַא ןָא ךיז ןעיצ סעדרָאה-רעטילימ יד יו
 ,לקניוו רעדנַא ןַא ןיא טקורַאפ רעדעי ,"ץַאלּפױוש, םעד ןופ קעװַא רימ ןענייז

 ;טרימוסַאער קירעיורט רימ ןבָאה ,ךיז וצ לסיב ַא ןעמוקעג ןענייז רימ זַא
 ןשטייד יד ןענייז טנייה ןיוש ןוא המחלמ יד ןכָארבעגסױא זיא ןטכענ טשרע
 טָאה ףוס ןלענש ַאזַא ףיוא ,קילגמוא ַאזַא ףיוא ,טָאטש ןיא ןעגנורדעגניירַא
 .ןטכיר טנעקעג טשינ רענייק ךיז

 ,עטלוב רַאפ ןעייטש רימ 1 דייר ןפלעה ןעד ןלעװ ,הלועפ יד רעבָא זיא סָאװ
 רימ ןלעוװ יצ ,היח רעד ייב ךיז ןעניפעג רימ .ןשינעעשעג עקיטיידייווציטינ
 ןעמַאװצ ןענייז רימ -- רימ ןבָאה טסיירט ןייא ?ריא ןופ ןרעוװ ןענורטנַא
 ןטימ רעטסעװש עטייווצ ַא :טסיירט עטייווצ ַא .שזדָאל ןיא יװ ,ןסירעצ טינ
 ,טייז רענעי ןופ ןענייז דניק ןוא רעגָאװש

 סָאד ןעוועג קירוצ געט טכַא טימ ןזיא סָאװ :ןטײצ עדליוו עקידהנושמ
 ןענייז רימ .קילג סלַא טלעטשעגסױרַא טציא רָאג ךיז טָאה ,קילגמוא עטסערג
 ..דנַאלסור-ףיט ןייק טריפעגסיורַא טָאה'מ עכלעוו ,עקינעי יד ןעוועג אנקמ ןיוש
 טָאה ייז .לזמ ןבָאה םיריבג זַא ,טלציוועג טשרמולכמ רעטעּפש ךיז ןבָאה רימ
 ,סָאטױא ןיא ייז טריפעגסורַא ,ןקילגמוא עלַא ןופ ןטיהרַאפ דנַאברַאפנטאר רעד
 טלָאװ לפיוו .עילימַאפ רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ ,שעוו ,רעדיילק ,םיצפח טימ
 םעדי-טָא ןופ ןסײרסױרַא ןענעק ךיז לָאז רע זַא ,ןבעגעגּפָא זדנוא ןופ רעדעי
 ןצענערג יד ןרָאװעג ןענעז'ס שטשוטמ יו ...דנַאברַאֿפנטַאר ןייק םונהיג ןקידעבעל
 ..קילגמוא ןוא קילג ןופ
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 טגיילעגפיורַא זדנוא ףיוא ךיז ןבָאה תואשמ-לרוג עטסּוװַאבמוא ,ערעווש

 רעביא טײלגַאב זדנוא ןבָאה ןייּפ ןוא רעצ .ןעהעש עטלייצעג יד ןופ ךשמ ןיא

 קוק ַא טּפַאכעג טייצ וצ טייצ ןופ ןבָאה רימ ּוװ ,ןרעמיצ ענעטכולַאב טינ יד

 ןשישטייד ןופ שרַאמ-עניװַאל ןכעלרעהפיואמוא םעד ףיוא ,בר-ברע ןפיוא סױרַא

 ,טריזינַאכעמ ץלַא -- ןטַאמרַאה ,ןעקנַאט ,ןעלקיצָאטָאמ ,סָאטױא ןיא רעטילימ
 .ןעזעג טינ רעייגסופ ןייא ןייק

 רעדורב ןיימ ןופ לרוג ןטסּוװַאבמוא ןרַאפ טּפַאלקעג טָאה ץרַאה סָאד

 .עטיל ןיא עילימַאפ סיורפ רעד ןופ לרוג ןרַאפ ,עיוויא ןיא עילימַאפ ןייז טימ

 ןעמעלַא טָאה יז ..עמַאמ יד -- ןגיוא עטלַא עריא טנייוועגסיוא טָאה רקיע רעד

 ?גָאט רעקידנגרָאמ רעד ןעגנערב זדנוא טעװ סָאװ ?םוי דלי המ ..טניײװַאב

 ךיז טרעטנענרעד'ס ?!טקידנעעג ץלַא -- דנַאברַאפנטַאר ,עטיל ,ןליױּפ ,שזדָאל

 ..ןבעל רעזדנוא ןיא לטיּפַאק יינ ַא

 עטכישעג-טלעוו יד סָאװ ,הפוקתי-תוירזכַא ןַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 ,ןדײל ,סטכעלש ןגעו ןפירגַאב עקיטציאזיב עלַא .ןעזעג טינ ךָאנ סָאד טָאה

 ןוא ןטסגרע ןגעװ ןפירגַאב עלַא ,תועשר ןוא ןייּפ ,סַאהןשטנעמ ,תוירזכַא

 ןגעקטנַא ,קיטשינ ןוא סַאלב רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה -- ןטסכעלרעדיוש

 שיטקַאפ ןבָאה רימ סָאװ סָאד ,ןכַאמוצכרוד ןענַאטשעגרָאפ זיא זדנוא סָאװ ,םעד

 ,טכַאמעגכרוד

 ףיױא רָאי יירד רעכעה ןיוש ,תורוש עקיזָאד יד ביירש ךיא ןעוו ,טנייה = |

 ןבָאה רימ עכלעוו ,ןכַאז ךס ַא ןרעלקרעד ֹוצ דנַאטשמיא ךיא ןיב ,יירפ רעד

 :שינעטער ַא רימ רַאפ ןבילברַאפ זיא ךַאז ןייא רעבָא ,טסּוװעג טינ רעירפ
 ןוא ?ןרָאײלױרג עכלעזַא ןטלַאהוצסױא ףױא תוחוכ ןעמונעג רימ ןבָאה ּוװ

 ןטקניטסניא-רוא עדליוו עכלעזַא ,ןשטנעמ עקידעבעל ייב ןעמונעג ךיז ןבָאה ּוװ

 עלַאבינַאק יד ןָאטעג ןבָאהס יו ,ןשטנעמ עקידעבעל ערעדנַא ןקינײּפ ֹוצ

 רעפלעהטימ "עשיאיידיא, ערעייז ןופ ףליהטימ רעיירטעג רעד ייב ןשטייד

 ןטעטילַאנָאיצַאנ ייר רעצנַאג ַא ןופ

 ,ןדיי טנזיוט 70 ַא ייב ןעמונעגמורַא טָאה ענליוו ןיא הפוקתירעלטיה יד

 .םיטילּפ לָאצ עסיורג ַא םעד ןיא

 1944 ילוי ןט12 םעד זיב 1941 ינוי ןטס24 ןופ טרעיודעג טָאה הפוקת יד

 טנזױט ַא סנטסכעה ,ןרעלטיה ייב ,ןבָאה טייצ עקיזָאד יד טבעלעגרעביא .רָאי

 ןענייז ,ןדיי רענליוו עטעװעטַארעג עקירעביא יד .טנעצָארּפ ייווצ ַא ךרעב ,ןַאמ

 םתסה ןמ ןכיירגרעד עכלעוו ,דנַאברַאפנטַאר ןופ ןטנַאירטַאּפער סלַא ןעמוקעג

 -רַאפ וצ ,ןָאט וצ טַאהעג טינ ללכב ןרעלטיה טימ ןבָאה ייז .2000--2500 זיב

 רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ךָאװ ַא סָאװ ,טקַאפ םעד ןבעל רעייז ייז ןבָאה ןעקנַאד
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 טָאה ןעמ לפיוו .ענליוו ןופ טריפעגסורַא ייז ןעמ טָאה המחלמ רעשיסור-שטייד

 ,ןגָאז וצ רעווש ,ךעלריטַאנ ,זיא טריפעגסורַא ןַאד

 ךרוד עטציירעגנָא ןוא עטצעהעגפיוא ,קלָאפ ןשיווטיל ןופ םיחצור עקיטולב יד

 רָאי 2 ןופ ךשמ ןיא ןבָאה ,טניה עדליוו ערעייז ןוא םירזכא-טּפיוה עשטייד יד

 .םוטנדיי עשיווטיל עצנַאג סָאד רָאנ ,ןדיי רענליוו יד רָאנ טינ טעדרַאמעגסיוא

 רעד ןיא ,ייז ןבָאה ,טייקיטשרודטולב ןוא תוירזכַא רעטסערג רעד טימ

 ,רָאי טנזױט רעכעה ,ןבָאה ייז עכלעוו טימ ,ןדיי טרידיווקיל ,ייר רעטשרע

 רעשישטייד רעד רעטנוא ,ייז ןבָאה טײקטלַאק רעשהיח טימ .ןעמַאזוצ טבעלעג

 רָאנ ,ןדיי ןגעק רָאנ טינ ,תוחיצריטלעוו עטסערג יד טריפעגסיוא ,גנֹוריפנָא
 ,ערעדנַא ןוא ןקַאילָאּפ ,ןסור ןגעק ךיוא

 ןוא טיײקיצרַאה רעיײז ךעלדנעטשרַאפ ױזַא ןעוועג טינרָאג זיא ,הליחתכל

 ןעוועג ןענייז ייז ,תמא .ןשטייד יד טנגעגַאב ןבָאה ייז עכלעוו טימ טייקנדירפוצ

 ,ףוס לכ ףוס ןבָאה ייז רעבָא ,דנַאברַאפנטאר םעד יבגל טמיטשעג ךעלטנייפ

 ייז זַא ,דנַאברַאפנטַאר ןופ טפַאשרעה רעד תעב טבעלעגסיוא ךיז טכעלש טינרָאג

 עכלעוו ייב ,ןשטייד יד ןייז םינּפ-לבקמ םייב החמש ליפוזַא ןזײװסױרַא ןלָאז

 יבלעז ןייק טינ ,טייהיירפ ןייק טינ -- טכיירגרעד טינרָאג ירמגל ןבָאה יז

 עקיצנייא יד ןעוועג רעניוטיל יד ןענייז ,ןייז טינ לָאז סע יװ .טייקידנעטש

 ,סעדרָאה עשישטייד יד טנגעגַאב ןעיירשעגסיואילּבּוי טימ ןבָאה סָאװ ,טָאטש ןיא

 ..ךעלכיט עסייוו יד טימ קידנרעטַאלּפ

 רעביא ןעגנַאגעצ ךיז עקידנגייוש רימ ןענעז ,רעטימעג ענעכָארבעצ טימ

 יױזַא ,לקניוו ןייז ןיא רענייא רעדעי ,הריד רעטכשוחרַאפ ,רענעטכױלַאב-טינ רעד

 ןעמוקעגנָא זיא'ס זיב ,ןטעב יד ןיא ,ענעוטעגסיוא-טינ ,ןגיל ןבילבעג רימ ןענייז

 ,הלשממ רעשישטייד רעד רעטנוא ןגרָאמירפ רעטשרע רעד

 ועט-סגנַאגרעביא עטשרע יד

 ,טָאטש עטױט ַא יו ןעזעגסיוא ענליו טָאה ,ינוי ןט024 םעד ,קיטסניד

 ןכילשכרוד שטנעמ ַא ,ןטָאש ַא יו ךיז טגעלפ ןעוו-טינ-ןעוו .ןסַאג עטסופ

 ןעוועג טינ טכַאמ םוש ןייק ןיא טָאטש ןיא .רעיומ רעד ייב ךיז קידנרַאש

 סָאװ ,קידנטרַאװ רעזייה יד ןיא ןסעזעג זיא ץלַא .רעיוט ןוא ריט טקַאהרַאפ

 ,טפנוקוצ עטסטנעָאנ יד ןעגנערב טעוװ

 ןענייז ,קיטנָאמ ןופ טפלעה עטשרע יד ןוא גָאט ןקידקיטנוז ןצנַאג םעד
 רעד ןיא עטמַאַאב ,טיילעגנוי ךעלכעזטּפיוה .טָאטש ןופ ןפָאלטנַא ןדיי ליפ רעייז

 ירעביא יד ןיא ןסירעגניײרַא ךיז ןעמ טָאה חוכ טימ .עיצַארטסינימדַא-הכולמ
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 סָאװ ,רעדיו ערעדנַא ;קסנימ ףיוא ןעגנַאגעג ןענייז עכלעוו ,רעגעצ עטלופ

 ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה ,עיצַארטסינימדַא רערעכעה רעד וצ טירטוצ טַאהעג ןבָאה

 עכלעזַא .ענליו ןופ קעװַא ךעלרופ עטושּפ ףיוא רעדָא ,סָאטױא-טסַאל ןיא/

 קעװַא זיא לייט רעטסערג רעד .קינייו רעייז ןעוועג רעבָא ןענייז עכעלקילג

 יקור ַא רעדָא לקעּפ ַא טימ סנטסכעה ,ןענַאטשעג זיא ןעמ יו ױזַא טָא ,סופוצ

 .ענעפָאלטנַא יד טנָאמרעד שינעּפַאלקצרַאה טימ ןבָאה ןדיי .סעציילּפ יד ףיוא קַאז

 ןיא סָאװ ,ןברוח ןקיטלַאװעג םעד ןפיירגַאב טנעקעג טינ ללכב טָאה ןעמ |

 ודנוא וצ ןעגנַאגרעד ןענייז גָאטײב .געט ייווצ עּפַאנק ןופ ךשמ ןיא ןעשעג

 ,ללכב .עטיל ןיא ןוא ענווָאק ןיא זַא ,ױזַא יו ןוא ןענַאװנוּפ טסייוו טָאג ,תועידי

 ,טנעה עשישטייד יד ןיא טינ ךָאנ זיא ענווָאק זַא ןוא ,ןטכַאלש עסיורג רָאפ ןעמוק

 .טעברַא רעד וצ קיײטּפַא ןיא קעװַא ,ךעלנייוועג יוװ ,ךיא ןיב ירפרעדניא

 טימ ןעוװועג טציילפרַאּפ ןיא עילָאקָאטנַא זיב געוו רעגנַאל רעצנַאג רעד

 ,רעטילימ שישטייד

 ערעדנַא עקינייא ןוא סיזרעקוצ ןארימ ןפָארטעג ךיא בָאה קיײטּפַא ןיא

 -עברַא יד ןוא יקסוואקלאב .גַאמ ,טרעלע אנאיטאט .,גַָאמ :יוװ ,ןדיי-טינ ןגעלָאק

 טינ טעברַא רעד וצ ןיוש ןיא ,םיזילש ןיווטיל רעד ,רעריסַאק רעד .רעט

 -גיזער רע זַא ,ןדלָאמעג רימ ןוא ןעמוקעג ָאי רע זיא ןגרָאמ ףיוא .ןעמוקעג

 -ַאגרָא ןיוש רעד ןיא ךיז טביײרשרַאפ ןוא קיײטּפַא ןיא עלעטש ןייז ןופ טרינ

 ,סָאד טוט רע סַאװרַאפ -- עגַארפ ןיימ ףיוא .ץילימ רעשיווטיל רעטריזינ

 -- רָאג יײצילָאּפ ןיא טייצ ַאזַא ןיא וצרעד ןוא ,שטנעמ רעליטש רעקיאור ַא ,רע

 ץילימ רעד ןיא ןוא ןבעל טינ רע ןעק קיײטּפַא ןופ זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה

 ..ןעגנוגנידַאב עטוג ךעלנייוועגרעסיוא םיא ןעמ טיג

 ןיהַא ןעמוק טגעלפ ןעמ .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא קיײטּפַא ןיא טעברַא יד

 טדערעג טרָאד רימ ןבָאה ןעהעש עגנַאל .ןלַאפ עקידנעגנירד-ךעלקריוו ןיא רָאנ

 טקַאטנָאק ןיא ןעוועג ךיוא ןיב ךיא .עגַאל רענעפַאשעג רעד ןגעוו ךיז ןשיווצ

 ןופ רעבַאהניא ענעזעוועג ,עטקיטײזַאב יד ,שטיװָארָאטנַאק עילימַאפ רעד טימ

 רעייז ןופ לייט א ןיא טניוװעג רעטייוו ןבָאה ייז .קיײטּפַא רעטריזילַאנָאיצַאנ רעד

 סקַאמ םעדייא םעד ,רעטומ רעטלַא רעד ןופ ןענַאטשַאב זיא החּפשמ יד .הריד

 ,רעדניק ייווצ ןוא יורפ ןייז ,שטיוװָארָאטנַאק

 אנילוַאּפ ןוא רע .ןיקצולירּפ וצ קעװַא ךיא ןיב טָאטש ןיא גָאטיײב קידנעמוק

 .ןוווא ןיא ןריּפַאּפ טימ סעגנעמ ןענערברַאפ סָאד ןקידנע םייב ןטלַאהעג ןבָאה

 טלמַאזעגנָא טָאה חנ סָאװ ,לַאירעטַאמ ןקיזיר ןופ עיּפָאק ַא ןעװעג זיא סָאד

 רע טָאה ,ענליוו ןייק ןעמוקעג זיא רע ןעוו .עיסימָאק רעשירָאטסיה רעד ןיא

 ,םייהנעקריב ןוא ןַאמרעטיג ,ןרָאטקעריד-?טניָאשזד , יד טימ גנוקידנעטשרַאפ ןיא

 -עגוצ טָאה רע רעכלעוו וצ ,עיסימָאק עשירָאטסיה ַא -- 1929/40 ןיא ןפַאשעג
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 ןבָאה עלַא ןטַארעטיל ןוא רעביירש רעװעשרַאװ ןוא רענליו ךס ַא ןגיוצ

 ערעדנַא ןשיוצ ,ןלױּפ ןופ גנולַאפעצ יד ןוא עזַאפ-המחלמ עטשרע יד ןבירשַאב

 ןיא ענליו ןייק שזדָאל ןופ געוו ןיימ :טעברַא ןַא סניימ ןעוועג ךיוא זיא

 .* רַארָאנָאה רַאלָאד טרעדנוה ןעמוקַאב ןַאד בָאה ךיא רעכלעוו רַאפ ,9

 טלַאטשעגטוג שרעה טסידנוב רעד ןעוועג זיא עיסימָאק רעד ןופ רַאטערקעס

 .עשרַאװ ןופ

 -ַארט עטשרע יד ןוא ןלוּפ-ןברוח ןגעוו לַאירעטַאמ ןלַאסָאלָאק םעד ץוחַא

 ןוא טעטש ייר ַא ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןעגנובעלרעביא עשיג

 ןופ םיצפח לָאצ עקיזיר ַא ןרָאװעג ןבילקעגנעמַאזוצ ךיוא זיא ,ךעלטעטש
 עלעג ,תועדומ ,ןעגנונעדרָארַאפ עטקורדעג ךס ַא .טרעוו ןלַאעזומ-שיטסירָאלקלָאפ

 ,וװ.ַא.א סעיצַאקילבוּפ עשישטייד ,ןקיטנַא עזעיגילער עשידיי עטעװעטַארעג ,סעטַאל

 עשיטעיווָאס ןופ קעטָאילביב עסיורג ַא טַאהעג חנ ןיוש טָאה םעד ץוחַא

 ןקיזָאד םעד ןטלַאהַאבסױא .ןעמיורסיוא טזומעג ךיוא טָאהמ עכלעוו ,רעכיב

 -- תוביס ךס ַא בילוצ ,ןעועג ךעלגעממוא ,טנעמָאמ םענעי ןיא ,זיא וויכרַא

 זיא יקצולירּפ חנ זַא ,טסוװעג ןוא טרַאנעג טינ ךיוא ךיז טָאה רענייק ןוא

 ,ןבעגעגרעביא חנ רימ טָאה לייוורעד ..טייקכעלנעזרעּפ עשידיי עטסּוװַאב ַא

 ןוא רעביירש עגנוי ,עשידיי עקיניא ןעמוקעג םיא וצ ןענייז קיטנָאמ זַא

 .טַאהעג טינ ייז ןבָאה לטימ-עיצָאמָאקָאל םוש ןייק .ייז טימ ןייג םיא ןפורעג

 סע יו ?סופוצ קעװַא ןענילַאּפ טימ ךיא טלָאװ טייוו יו ןוא גנַאל יװ ,ונ,

 סופוצ ןפיול סָאד זַא "..ןֶָא בייהנָא ןופ ןעוועג טרעשַאב ױזַא ןיֹוש זיא טנייש

 -עשעג עקידרעטייוו יד ןזיוועג ןבָאה ,טַאהעג טינ קעוצ םוש ןייק עקַאט טָאה

 ,געוו ןיא ןעמוקעגמוא עקַאט זיא רעפיול יד ןופ לייט ַא ,בגַא .ןשינע

 יקסדָאניוו בקעי ר""ד ןופ תואיבנ יד

 -רעד רימ טָאה רעטלַא רעד .יקסדָאגיװ ר"ד וצ קעװַא ךיא ןיב ןחנ ןופ

 יױרפ ןייז ןוא רע עכלעוו ,ןעגנובעלרעביא יד ןופ םיטרּפ עכעלרעדיוש טלייצ

 ,רעטכָאט רעייז ןגעוו ךיז טָאה טלדנַאהעג .געט רָאּפ יד ןיא טכַאמעגכרודַא ןבָאה

 רענעסקַאװרעד ריא ןוא ןייטשורב יורפ ,ןירעביירש עשיטעיווָאס עטנַאקַאב יד

 שדוח ַא טימ ןענייז ןעיורפ ייווצ יד ,** (לקינייא סיקסדָאגיװ ר"ד םעד) רעטכָאט

 ןיא ךיא בָאה ,ךוב עקיזָאד סָאד ןָא ךיז טביױה סע רעכלעוו טימ ,טעברַא עקיזָאד יד *
 יד ףיוא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,לָאמַאכָאנ ןבירשעגנָא ,שדוח רַאונַאי ןיא ,1947 רָאי
 ,ןעיזעלשרעדינ ןיא (ץרעהנייר-דַאב עקילָאמַא סָאד) יקינשוד ןיא ןעירעפ-רעטניוו

 טרעייפעג גנַאל טינ טָאה ןייטשרוב יורפ (עװקסָאמ) דנַאברַאפנטַאר ןיא ןבעל עדייב **
 ריא ןוא ,עסערּפ עשיטעיווָאס יד ןבירשעג ליפ טָאה סע סָאװ ןגעוו ,גטנריובעג ןט80 ריא
 ."ַאקזָאירעב,, לבמַאסנַא-ץנַאט .ווָאס ןטמירַאב ןופ ןירעטייל עשירעלטסניק יד זיא רעטכָאט
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 טלקיװטנַא ייז ןבָאה ָאד .עװקסָאמ ןופ טסַאגוצ ,ענליוו ןייק ןעמוקעג רעירפ

 יד ןעמוקַאב וצ טימַאב ךיז ייז ןבָאה קיטייצכיילג .טעברַא-רוטלוק עסיורג א

 ר"ד .עװקסָאמ ןייק ןרעטלע יד ןעמענוצרעבירַא ףיוא ןטנעמוקָאד עקיטיונ

 טָאה רע ןכלעוו ןגעוו ,עװקסָאמ ןייק ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב עקַאט טָאה יקזדָאגױװ

 -- טלָאװעג טינ רע טָאה ךיז ןלייא קרַאטש רעבָא .טסעומשעג ךס ַא רימ טימ

 וצ ךיז טכייל ױזַא טינרָאג רימ זיא'ס, ,ןגָאז רע טגעלפ "?ָאד טנערב סָאװ;

 -.ןרָאי לסיב שּפיה ַא טבעלעגּפָא בָאה ךיא רעכלעוו ןיא ,ענליוו טימ ןדייש

 ןיא טײהנזעװנָא ןייז זַא ,טגָאזעג רָאטקָאד רעד רימ טָאה לָאמ רָאּפ ַא

 יז ,ןרעפס עקידנבעגסָאמ יד ףיוא ןקריוו וצ ידכ ,ןצונסיוא רע טעװ עװקסָאמ

 לַאירָאמעמ ַא ןגעוו טציא רעלק ךיא,, ,םזינויצ םוצ גנואיצַאב רעייז ןרעדנע ןלָאז

 ןזומ ייז .ןענילַאטס ןעגנַאלרעד וצ ןעימַאב ךיז לעוו ךיא סָאװ ,ךַאז רעד ןיא

 טינ טולָאסבַא זיא םזיניצ רעד .ןפלעה םיא ןוא םזינויצ םעד ןענעקרענָא

 ןייז ףרַאד דנַאברַאפנטַאר ,טרעקרַאפ ...דנַאברַאפנטַאר ןופ ןסערעטניא יד ןגעק

 רעד טָאה -- ךעלריטַאנ .ןטסינוצ זדנוא ןפלעה וצ טריסערעטניארַאפ

 רעד ןָא ,שיטַאמָאלּפיד ןריפכרוד ךַאז יד ןעמ ףרַאד -- ןבעגעגוצ רָאטקָאד

 ןבָאה ןסעומש יד זַא ,טנַאסערעטניא ."םיצעוי עשידיי רעװקסָאמ יד ןופ ףליה

 יקזדָאגיװ ר"ד זיא ,סעומש ןדעי ייב ,קידנעטש ןוא ,1941 רָאי ןיא טריפעג רימ

 ,ןעגנוניימ-רטנָאק עניימ ףיוא רימ קידנרעפטנע .רעכיז ןוא טסעפ ןעוועג ךיז ייב

 ןעוו .?לַאירָאמעמ ןייז , סיוא רע טעברַא טָא -- קורדנייא םעד ןבָאה ךיא געלפ

 יָאלּפיד ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןפיוא ןטַאמָאלּפיד עשיטעיווָאס יד ןבָאה 1947 ןיא

 ןוא סעדער עשיטסינויציָארּפ ןטלַאה וצ ןבױהעגנָא םורָאפ-טלעװ ןשיטַאמ

 ןבָאה עכלעוו ,ןטַאמָאלּפיד עקיצנייא יד טעמכ ןרָאװעג טייצ רעד טימ ןענייז

 -עג ןפיוא ןעמוק קידנעטש רימ ןגעלפ ,ןטַאלוטסָאּפ עשיטסינויצ יד טציטשעג

 ,רעקיצרַאה רעד טָא סָאװ ,דָאש רעסיורג ַא .יקזדָאגױו ר"ד ןופ דייר יד קנַאד

 ,סָאד ןגיוא עגולק ,עטלַא ענייז טימ ןעז וצ ןעוועג הכוז טינ טָאה ,דיי רעגולק

 סלַאפנלַא .המשנ רערעייט ןייז ןופ ןרעביפ עלַא טימ טבערטשעג טָאה רע סָאװ וצ

 ..תואיבנ ןיא ךיא ביולג ןָא טנעמָאמ םעד ןופ

 רע ,עװקסָאמ ןייק ןרָאפ וצ טיירגעג ךיז רָאטקָאד רעד טָאה ,טגָאזעג יו

 ןיא ןוא טַאלוסנָאק ןשיטעווָאס ןיא ,ענוװָאק ןיא עקַאט ןעוועג םעד בילוצ זיא

 ןשיגַארט םעד יב ןגיוצעג ךיז טָאה ךַאז יד ,ןטמַא עשיווטיל עקירעהעג יד

 ,טּפַאכעג בוטש ןיא ךיז ןעמ טָאה טשרע ָאד ...ךורבסיוא-המחלמ ןופ טנעמָאמ

 .טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא'ס רעבָא ,ןסעזרַאפ לסיבַא ךיז זיא ןעמ זַא

 ידכ ,טגיילעגנייא ןטלעװ ןעיורפ יד ןבָאה גָאט ןקידקיטנוז ןצנַאג םעד

 קיטנָאמ טשרע .ןעגנולעג טינ סָאד זיא ייז רעבָא ,ענליוו ןופ ןסײרוצסױרַא ךיז

 ןענייז ייז ןוא ָאטױא-טסַאל-עיצקַאדער ַא ףיױא ןעמונעגפיורַא ייז ןעמ טָאה
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 ןענַאטשעג ןענייז ייז יו ױזַא טָא ,שזַאגַאב םוש ןָא ,ענליוו ןופ ןרָאפעגסױרַא

 עניילק יו ןבָאה -- ַאנװָאנָאאמעס אנעלעי -- יורפ ןייז ןוא רָאטקָאד רעד

 בָאה ךיא , .טלייצרעד סָאד רימ ןבָאה ייז ןעוו ,החמש רַאפ טנייוועג רעדניק

 ךיא ןיב סעּפע ,ןָאט טינרָאג ייז ןלעוו רימ ,טינ ארומ ןייק רעניווטיל יד רַאפ

 ןרעגַאל ןוא סעמרוט עשישטייד יד וצ ןוא ,ונ ,עטיל ןיא רעטסינימ ןעוועג ךָאד

 ןופ טייצ רעד ןיא) .."המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ןופ טניוװעג ךָאד ךיא ןיב

 םיא ןשטייד יד ןבָאה ,1918--1915 ןיא ענליוו ןופ עיצַאּפוקָא רעשישטייד

 -טנַא ןייז רַאפ ,יקסרעשט רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ענליוו ןופ טקישעגסױרַא

 .(גנורעקלעפַאב רעשיטָאטש רעד יבגל ןעגנונעדרָארַאפ ערעייז ךיז ןלעטשנגעק

 ןעװעטַאר ןיא ןעגנַאגעג זיא זדנוא ,ןבָאה וצ ארומ סָאװ טינ ןבָאה עטלַא רימ,

 ,ןירעלעטשטפירש עשיטעיווָאס עטנַאקַאב ַא -- טייקיניילק א סעּפע .רעדניק יד

 ..טנעה יד ןיא ןטסירעלטיה יד ייב ,עקשידיי ַא

 ןעגנילעג טמיטשַאב ייז טעוװ ָאטיוא ןַא טימ זַא ,טסיירטעג ךיז ןבָאה רימ

 ןענייז ןעיורפ יד זַא ,ךָאנ טרפב ,עיניל-ץענערג רעד ךרוד ןסיירוצכרוד ךיז

 ןופ ןטנעמוקָאד עשיטעיווָאס טַאהעג ןבָאה ןוא סנירעגריב עשיטעיווָאס ןעוועג

 ןוא קיטכיוװ לַאסָאלַאק ןעוועג זיא טנעמָאמ רעקיזָאד רעד ...אפוג עװקסָאמ

 ,טיוט ןוא ןבעל ןגעוו טרידיצעד טָאה

 ךיז רימ ןבָאה ,רָאטקָאד םייב ןייז געט עקידרעטייוו יד ןיא געלפ ךיא ןעוו

 זיא אפוג סָאד ,קירוצ ָאטינ ןענייז לקינייא ןוא רעטכָאט ןייז סָאװ טסיירטעג

 .עוקסָאמ ןייק ןעמוקוצנָא םולשב ןעגנולעג ןיא יז זַא ,ןמיס רעטוג ַא ןיֹוש

 .טקיטעטשַאב רעטעּפש ךיז טָאה סָאד

 ..עלַא טינ רעבָא ,קירוצ ןעמוק ענעֿפָאלטנַא

 ךס ַא ןעמוקנָא קירוצ ןביוהעגנָא רעטעּפש געט עכעלטע טימ ןבָאה'ס ןעוו

 ,סענעצס עכעלרעדיוש ןבעגעגרעביא ייז ןבָאה ,טָאטש ןופ ענעּפָאלטנַא יד ןופ

 -רעפיול עצנַאג יד טָאה ןעמ ןעוו ,ץענערג רעד ייב טליּפשעגּפָא ךיז ןבָאה סָאוװו
 .ןרעקמוא טזומעג ךיז ייז ןבָאה ,הרירב תילב .דנַאל ןיא טזָאלעגנײרַא טינ עסַאמ

 ןשישטייד ןכרוד ןטינשעגּפָא ןעועג ןיוש זיא קירוצ ףױא געו רעד רעבָא

 יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנײרַא ךיילג ןענייז ןשטנעמ לָאצ ַא .רעטילימ
 זיא לייט ַא רָאנ ,ץַאלּפ ןפיוא ןרָאװעג ןסָאשעצ ןענעז ןוא סרעקנעה עשישטייד

 ןיא קירוצ ןעמוקוצנָא ,םונהיג ירודמ העבש עלַא ןייגכרוד ןכָאנ ,ןעגנולעג

 -וצנײרַא ךיז ןעגנולעג ךָאד רעבָא זיא סרעפיול לייט רעטמיטשַאב ַא .טָאטש

 ןייגרעבירַא םייב .ןעװעטַאר ךיז םורֲא ױזַא ןוא דנַאברַאפנטַאר ןיא ןעמוקַאב

 ױמָאק רעד ןופ סעיצַאמיטיגעל ןוא רעסעּפ עשיטעווָאס יד ןענייז ץענערג יד

 .טכַארטַאב ןיא ןרָאװעג ןעמונעג טינ טולָאסבַא ,ענליוו ןופ ,ײטרַאּפ רעשיטסינ
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 ןזָאלװוצנײרַא ארומ רעד טימ טרעלקרעד ךיז טָאה טייקגנערטש עקיזָאד יד

 ,דנַאטשוצ-המחלמ ןיא ייז טימ ןעװעג ןיוש זיא סָאװ ,דנַאל ַא ןופ ןשטנעמ

 .ןטנעמעלע ערעכיז טינ ןייז ךיוא ןענעק'ס עכלעוו ןשיווצ

 ,טלייצרעד רימ רע טָאה ןיקזדָאגױו ייב ןעוועג לָאמניײא ןיב ךיא ןעוו

 ,םינכש עקידנגקעקטנַא ענייז ייב עיזיווער ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא'ס זַא

 םעד ןעמונעגטימ ךיז טימ ןבָאה ייז ןוא ,סנרפ רעינישזניא ןופ עילימַאפ יד

 -- רָאטקָאד רעד רימ טגָאז -- ךיז ןבענ עיזיווער ַא קידנבָאה, .רעינישזניא

 רעטרעפ רעד ןגעוו ןבירשעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,ךוב ןיימ טעטכינרַאפ ךיא בָאה

 יד זַא ,טײקכַאװש ןיימ וצ טסַאּפעג טקנוּפ טלָאוװס ,ןלוּפ ןופ גנולייטעצ

 ,"?ןעיירדוצסיוא , ייז ןופ ךַאמ ךיא ּוו ,ךוב ַאזַא רימ ייב ןעניפעג ןלָאז סעקעי

 ןעמ טָאה םישטנעיװשָא ,רַאנָאּפ ,קענַאדיַאמ ןופ) ."טנידרַאפ סָאד ןבָאה ייז יו

 ,(טסּוװעג טינ ןַאד ךָאנ

 רעטסומ ןשישטייד ןטיול ןעוועטַאבעלַאב וצ ןָא ןביוה רעניווטיל

 ןשטייד יד :ױזַא טלעטשעגרָאפ טָאטש ןיא עגַאל יד ךיז טָאה לייוורעד

 ןיא גנונעדרָא רעד טימ .ןעמונעגרעביא טינ טָאטש ןיא טכַאמ יד ךָאנ ןבָאה

 יַאגרָא ךיילג טָאה רעכלעוו ,טעטימָאק רעשיווטיל א טריפעגנָא טָאה טָאטש

 טָאטש ןיא ןטפעשעג יד .רענַאזיטרַאּפ עשיווטיל ןופ ץילימ ענעגייא ןַא טריזינ

 .ןעיירעקעב ןוא ןעמָארקיזייּפש רָאנ ןעמ טָאה טנפעעג .ןסָאלשעג ןעוועג ןענייז

 ךיילג ךיז ןבָאה ָאד .ןעייר עסיורג ןפַאשעג ךיילג ךיז ןבָאה רעבלעוועג יד ייב

 ,סטוג םוש ןייק טגָאזעגסיױרָאפ טינ ןבָאה עכלעוו ,סענעצס ןליּפשּפָא ןעמונעג

 עשידיי יד ןעייר יד ןופ ןקיטייזַאב ןעמונעג ןבָאה רעניווטיל עטעשויעצ יד

 ,טַאהעג טינ רעזייה יד ןיא ןעמ טָאה ןטקודָארּפ ןופ ןסַאּפַאז ןייק ,רעייטש

 ןעמוקַאב וצ ידכ ,ןעייר יד ןיא גָאט ןדעי ןייטש וצ ןעגנוווצעג ןעוועג ןעמ זיא

 ,עטמעשרַאפ ןוא עקירעגנוה ,עטנייוורַאפ ןעמוקעגמיײהַא ןעמ זיא ףוסל ,טיורב

 ךױא רָאנ ,ןדיי זיולב טינ ןפרַאװסױרַא רעניווטיל יד ןגעלפ ןלַאפ ךס ַא ןיא

 .ןקַאילָאּפ
 ןעמ זַא ,ןעגנַאלק ןטײרּפשרַאפ ןעמונעג טָאטש ןיא ךיז ןבָאה קיטייצכיילג

 .קעװַא ּווצעגרע ייז טריפ ןעמ ןוא ןסַאג יד ןופ רענעמ עשידיי ּפָארַא טמענ

 טרעלקרעד ,ןרָאװעג רעקרַאטש ץלַא ןעגנַאלק יד טָא ןענייז ,רעטייוו גָאט ַא סָאװ

 ,טעברַא ןַא רַאפ סָאװ וצ ,ןיהּוװ .טעברַא ףיוא ןעמונעג ןרעוו ייז זַא ,ןעמ טָאה

 ןעמונעג טָאה טָאטש ןיא .טסּוװעג טינ רענייק ךעלריטַאנ טָאה ,גנַאל יוו ףיוא

 ידכ ,ןגעוו ןוא תולובחת ןכוז טזומעג טָאה ןעמ ןוא ,ןדיי רַאפ טיורב ןלעפסיוא

 עשידיייטינ יד לייו ,טכעלש ױזַא טינ ןעוועג ךָאנ זיא רימ .ןכיירגרעד וצ סע

 טימ ןגרָאזַאב ,קיײטּפַא ןיא ןעמוקעג ןיב'כ ןעוו ,גָאט ןדעי ךימ ןגעלפ ןגעלָאק
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 ךעלרעפעג ןרָאװעג רימ רַאפ זיא געט עקידרעטעּפש יד ןיא ןעוו .ןטקֹודָארּפ
 יד טגנערבעג ןגעלָאק עבלעז יד ןבָאה ,סַאג ןכרוד ןטקודָארּפ ןגָארט וצ
 | ,ןירַא בוטש ןיא ןטקודָארּפ

 ,רעטגנערטשעגנָא ץלַא ןרָאװעג גָאט ַא סָאװ רעבָא זיא טָאטש ןיא עגַאל יד
 ,קינַאּפ ַא ןפרָאװעגנָא ןבָאה ,ןסַאג יד ןופ ןשטנעמ ןּפַאכ ןגעוו תועידי יד

 אנעגילעטניא רעשידיי רעד ןגעק סעיסערּפער

 ןענייז םיריױטקָאד עשידיי עלַא זַא ,טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה לייוורעד
 ערעדנַא עלַא ןוא ,סעירָאטַאלבמַא ,רעלעטיּפש יד ןופ ןרָאװעג טקיטיײזַאב
 ןעגנַאגרעד ךיוא ןענייז ,סרעקיײטּפַא זדנוא ןצ ...סעיצוטיטסניא עשיניצידעמ
 ןסיועג ַא ןיא .לרוג רעזדנוא ןגעוו ןעגנַאלק ערָאלק ץנַאג ןייק טינ סעּפע
 טימ שזדָאל ןופ םיובנענעט ר"ד רעד קיײטּפַא ןיא רימ וצ ןײרַא זיא גָאט
 ,רָאטקָאד א ךיוא ,ןוז ןייז ןופ גנוטײלגַאב ןיא ,עציײלּפ רעד ףיוא קַאזקור ַא
 .טקיטײזַאב זדנוא ןעמ טָאה ,טעברַאעג ןבָאה רימ ּוװ ,לָאטיּפש ןופ, :טגָאזעג ןוא
 קעטנָאיַאמ ַא ןיא עטנַאקַאב וצ רימ ןעייג ,ארומ רימ ןבָאה ןביילב טָאטש ןיא
 ןבָאה רימ ."רעקיאור ןייז טעװ סע זַא ,ןענעכער רימ ּוװ ,טָאטש רעד רעסיוא
 ,קיבייא ףיוא ...טנגעזעג ךיז

 ךיילג עקַאט ךיז ןבָאה ,סרעקיײטּפַא עשידיי יד ןקיטײזַאב ןגעוו ןעגנַאלק יד
 רבח ,רָאטנַאקיקיײטּפַא ןופ רעטייל םענעּפָאלטנַא ןופ טרָא ןפיוא .טקיטעטשַאב
 תעב ןעמוקעגמוא רעטעּפש ןוא ןעמוקעגקירוצ ,קסנימ רעטנוא ןופ) רעלדַא
 ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ,(ָאטעג רענליו ןיא ןענייש עלעג יד ןופ עיצקַא רעד
 ןעמוקעגנָא קיײטּפַא ןיא דלַאב עקַאט זיא'ס .טובראנ רעקיײטּפַא רעשיווטיל רעד
 ,יקסװָאקלַאב רעטסיגַאמ םעד קייטּפַא יד ןבעגרעביא לָאז ךיא זַא ,גנודלעמ ַא
 ערעדנַא ןַא .רעטײל סלַא טֹרָא ןיימ ףיוא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רעכלעוו
 ןטשרע ןופ ןרעװ סרעקיײטּפַא עשידיי עלַא זַא ,ןעוועג עידומ טָאה גנודלעמ
 רימ רַאפ ךיז טָאה יקסָאקלַאב רבח .סנטסָאּפ ערעיײז ןופ טקיטײזַאב ילוי
 ןָא ןוא סעצײלּפ ענייז רעטניה ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאד זַא ,טרעפטנערַאפ
 ,סיזרעקוצ ןָארימ .ןענַאטשרַאפ קירעהעג ,ךעלריטַאנ ,סָאד ןבָאה רימ .ןסיו ןייז
 .טעברַא רעד וצ ןעמוקעג טינ ילוי ןטשרע םעד ןיוש ןענייז ןּוייזדנייר ךיוא יװ
 יּפַא עשידיי עלַא טָאטש ןיא ןקיײטּפַא יד ןופ ןרָאװעג טקיטיײזַאב ןענייז ױזַא
 -קייטּפַא עסיורג יד ןופ ךיוא עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא עשידיי ,סרעקייט
 ןבעגוצרעביא ידכ ,געט יירד ןבילבעג ךָאנ ןיב ןיילַא ךיא .ןטפעשעג-טרוה
 | .וװ .ַא .א רַאטנעװניא ,הרוחס יד

 ירַא ןבילבעג ןענייז ןטפערק עשיטװעצַאמרַאפ-שיניצידעמ עשידיי עלַא
 ,,,זָאלטעב
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 ױזַא ןעמונעג טינ השעמ עצנַאג יד ךיז ןעמ טָאה .טגָאזעג תמא םעד

 עקעי טעװ גנַאל יװ ,טכַארטעג ךיז ןעמ טָאה ,טסייה סָאװ .ןצרַאה םוצ קרַאטש

 עשידיי טרעדנוה עכעלטע ןופ טעברַאטימ רעד ןָא ענליוו ןיא ןעמוקסיוא ןענעק

 ןעזסיוא ענליו טעװ יו ללכב ןוא ,רעטסעװשיןקנַארק ,סרעקיײטּפַא ,םיריוטקָאד

 עקעי ןוא טייצ עצרוק ַא ןײגקעװַא טעו סע ?טנעמעלעיטעברַא ןשידיי םעד ןָא

 ךיז טָאה ,ןפור זדנוא ןקיש ךָאנ טעװ ןעמ ,השקשינ ..ןטעברעביא ךיז טעוװ

 ..טכַארטעג רענייא טינ

 -טּפױה ;רערעכיז טינ רעמ ץלַא ןרָאװעג רעבָא זיא טָאטש ןיא עגַאל יד

 ןשטנעמ ןּפַאכ ןופ טקַאפ רעד ןקיאורמוַאב קרַאטש ןעמונעג טָאה ךעלכעז

 זדנוא ןבָאה רעטייוו :ןיהַא ןעמוק ייז ּוװ ןסיוו טינ סָאד ןוא ןסַאג יד ןופ

 תונוחצנ עשישטייד עסיורג יד ןגעוו תועידי עכעלרעהפיואמוא יד טקיאורמואַאב

 ,געט יד ןיא ,זדנוא רַאפ שממ ּפַאלקיטױט רעטצעל רעד .טנַארפ ןשיסור ןפיוא

 לײט ַא טכַארבעג ךיז טימ טָאה'ס סָאװ ,תועידי עכעלרעדיוש יד ןעוועג ןענייז

 סָאװ ,רעניווטיל יד דצמ תורקפה רעכעלקערש רעד ןגעוו ,ענעפָאלטנַא יד ןופ

 ,טנעמָאמ ןפיוא טרַאװעג ןעמ טָאה דלודעגמוא טימ .גָאט ןדעי טימ ןגיטשעג זיא

 ,ןייז טינ לָאז יז ַארַאפ סָאװ .טכַאמ עשישטייד יד ןריזינַאגרָא ךיז טעוװ סע ןעוו

 ..רעניווטיל יד ןופ תורקפה רעד וצ ףוס ַא יבַא

 בָאה ךיא ..ןביוהעג טָאה סע ,טנעקעג טינ ךיא בָאה בוטש ןיא ןציזנייא

 י-נָא רעייז טול ןוא ןיקצולירּפ ןוא ןיקסדָאגי ר"ד טימ טקידנעטשרַאפ ךיז

 יד טימ טקַאטנַאק ַא ןדניבוצנָא ףיוא ,ןגעוו ןכוז ןביוהעגנָא ךיא בָאה ,גנוזייוו

 ןיימ .סַאג ןפיוא ןייג ןיא ןענַאטשַאב זיא טייקירעװשיטּפיוה יד .רעניווטיל

 .פָארּפ ,טעטיסרעווינוא רענליוו ןופ רָאטקער םייב ןייז טפרַאדעג טָאה ךוזַאב

 ,בגַא ,ןוא רעניווטיל יד ייב רעוט רעלַארעביל רעטלַא ןַא ,אקשישזריב לאכימ

 ןיא טניוװעג טָאה אקשישזריב .פָארּפ .טניירפ רעטוג רעכעלנעזרעּפ ַא רעניימ

 טָאה סַאג עיינ יד .גרעב רעלַאפוב יד ןשיװצ ,סַאג רעיינ ַא ףיוא ןזיוה יינ ַא

 זיא זיוה ןיימ ןופ .עװָאטרָאפ וצ עקנַאילוגָאּפ ןיילק ןופ געוו ַא ןטינשעגכרוד

 .רעשילַאקיזיר רעייז ַא -- טנעמָאמ םענעי ןיא .געו קיטש א ןעוועג סָאד

 סענוּפַאכ יד ןלעװ טלָאמעד זַא ,גנונעכערסיוא רעד טימ) גָאטימרַאפ קיטנוז

 ךיא בָאה ןרעױדַאב םוצ .רָאסעּפָארּפ םוצ קעװַא ךיא ןיב ,(סַאג ןפיוא ןייז טינ

 רעד .ַאװַאלסינָארב יורפ ןייז סױרַא זיא ריט םוצ ,ןפָארטעג טינ בוטש ןיא םיא

 טינ רימ יז טָאה טנַאה יד .עטרעווילגרַאפ ַא יו ןבילבעג יז זיא ,ךימ קידנעעז

 קידנעייטש ױזַא רָאנ ,ןציז ןטעבעג טינ ןוא רעטייוו ןטעבעגניײרַא טינ ,טגנַאלרעד

 ןיב סָאװ ךָאנ ןוא ליוו ךיא סָאװ ,ןָאטעג גערפ ַא ךימ יז טָאה ,ריט רעד ייב

 יד ,יז ,רעטלמוטעצ ַא ןבילבעג ךיא ןיב םינּפ-תלבק םעד ןֹופ .ןעמוקעג ךיא

 ןיימ טעװעטַארעג שממ קירוצ רָאי ןבלַאהטרעדנַא טימ טָאה סָאװ ,יורפ עבלעז
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 ְריִמ ךיוא טָאה ןײלַא יז ןוא ,טנעה סרעלטיה ןופ רעדניק ייווצ ןוא יורפ

 יו ,טָאה יז !ףױא ױזַא טציא ךימ טמענ -- ןעקנַאדרַאפ וצ ליפ ךעלנעזרעּפ

 לָאמַאכָאנ רעקיאור סָאװטע ןוא טייקטיירטשעצ ןיימ טקרעמַאב ,טנייש סע

 . .ןעמוקעג ,טנעמָאמ ַאזַא ןיא ,ןיב ךיא סָאװ ךָאנ ,ןָאטעג גערפ ַא ךימ
 .עגַאל רענעפַאשעג רעקיטציא רעד ןגעוו רָאטקער ןטימ ןדייר ליוו ךיא ---

 .יקצולירפ .פָארּפ ןוא יקזדָאגיוװ רָאטקָאד ןופ ןסיוו ןטימ םוק ךיא

 ןוא, ,רימ יז טרעפטנע ,"טעטימָאק ןיא זיא רע ,ָאטינ זיא רָאטקער רעד,

 ןַײז טעו סע ןוא טכעלש רעייז זיא'ס .ןדער וצ זיא סָאװ ,עגַאל רעייא ןגעוו

 ,םעד יבגל ליּפש-רעדניק א ןיא רָאפ טמוק טציא סָאװ סָאד .רעגרע ךָאנ

 | | .."ןייז טעװ סע סָאװ

 טינרָאג ןשטייד יד ןופ ןבָאה רימ זַא, ,ריא ןצ ךיא גָאז ?ןסייוו רימ,

 רָאנ ,ןשטייד יד ןופ טינ תושיגנ עלַא ןעמוק לייוורעד רעבָא ,ןטרַאװרעד וצ סָאװ

 יזיּפש יד ייב ןעייר יד ןופ ןעיורפ עשידיי ןפרַאװ ייז .רעניווטיל ערעייא ןופ

 ןשטנעמ יד ּוװ טינ טסייו ןעמ ןוא ןסַאג יד ןופ ןדיי וצ ןעמענ ,ןעמָארק

 סעיזיווער ןופ דיירסיוא ןרעטנוא רעזייה עשידיי ןעװעבַארַאב ייז .ןיהַא ןעמוק

 יד טימ ןָא טריפ טעטימָאק רעשיווטיל רעייא .וו .א .א סעקיװעשלָאב ןכוז ןוא

 .."תופידר ןוא תוריזג עלַא

 :ןָאטעג גָאז ַא ןוא ןסירעגרעביא רימ טָאה יז

 -עעשעג עלַא יד טָא ןיא קידלוש טינ זיא טעטימָאק רעשיווטיל רעזדנוא,

 ןריפסיוא ייז ןזומ רימ ןוא ןשטייד יד ןופ ןעגנונעדרָארַאפ ןענייז סָאד ,ןשינ

 ,םעדייא ןיימ ,סוישטיוװָאקַאשז .פָארּפ זיא טעטימָאק ןשיווטיל ןופ רעציזרָאפ רעד

 | .."לַארעביל ַא ןוא שטנעמ רעקידנעטשנַא ןַא זיא רע
 ריא זיא סּוישטיװָאקַאשז .פָארּפ זַא ,סעיינ ַא ןעװעג סָאד זיא רימ רַאפ

 ,ןקריוו ךָאד ריא טנעק ,רָאטקער יורפ ,ױזַא בוא , :ריא וצ גָאז ךיא ,םעדייא

 ?ןרעדניל ייז ללכב ןוא ןרעוו טריפעגסיוא שרעדנַא ןלָאז תוריזג יד זַא

 ַא זיא ץלַא :ןָאט טינרָאג לַאפ םעד ןיא ןענעק רימ , ,יז טגָאז ,"ןיינ ,ָא,

 .טנידרַאפ קידנעטשלופ םעד ףיוא ןדיי ריא טָאה ,בגא .ןשטייד יד ןופ לעפַאב

 טָאה ריא ,טקעמשעג טינ ךייא ןבָאה רעטוּפ טימ ךעלעקלוב עסייוו עשיווטיל יד

 סמערָא ענעפָא טימ ךיז טָאה ריא זַא ,טבעלעג טכעלש יאדװַא עטיל ןיא

 סעיצַאטסעפינַאמ ערעייא ןעקנעדעג רימ ,רעײמרַאטױר יד ןגעקטנַא ןפרָאװעג

 ןטימ ענליוו ןיא עיצַאקָאװָארּפ רעיא ןעקנעדעג רימ ,ענליוו ןוא ענוװָאק ןיא

 ןענעק רימ ,ןינ ..טַארטסיגַאמ רענליו ןופ ּברעה ןשיװטיל םעד ןסיײרּפָארַא

 רַאפ ,ןיינ ..רעגרע ךָאנ ןײז טעװ סע ןוא טכעלש זיא'ס ,ןרינעוורעטניא טינ

 הלילח לָאז סע ןעו ,ריא טעז טָא .ןרינעורעטניא טינ רימ ןלעװ ןדיי עלַא
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 רימ ןלעװ ,ריא טעז םיא רַאפ ,יקסדָאגױװ ר"ד ןטימ ןריסַאּפ סטכעלש סעּפע

 | יי ?ןגיילנייא ןטלעוו

 ןיא טצעזעגקעװַא ךיז ןבָאה רימ יװ ,טקרעמַאב טינ ןײלַא ןבָאה רימ

 ןעמ זַא ,טגָאזעג ריא בָאה ךיא ,רעטייוו ןסעומש ןעמונעג ןוא לשיט ַא ייב לָאה

 ןיא טינ ןיוש ןיב ךיא ןוא טעברַא רעד ןופ טקיטײזַאב ןעמעלַא זדנוא טָאה
 .רעטלַאװרַאפ ןוא רַאסימָאק ןעוועג ןיב ךיא ּוװ ,קיײטּפַא

 .."ייז ייב רַאסימָאק ַא ןעוועג ךיוא טייז ריא ,ריא טעז טָא;

 טינ ןעד ןַאמ רעיא ןיא יצ ןוא טינ ןעד סָאװרַאפ , ,ךיא גָאז ,?ָאי - ,ונ;

 | ..7? טעטיסרעווינוא ןרעביא רַאסימָאק ןעוועג

 ןוא ,ןָאט ןעיירפ ַא סָאװטע ןיא רימ ןבָאה סעומש רעזדנוא טקידנעעג

 ןטנעמַאקידעמ עסיוועג רעטכָאט רעקנַארק ריא רַאפ ןטעבעג טָאה יורפ יד
 סָאד טגָאזעגוצ ריא בָאה ךיא ןוא ,ןעמוקַאב טנעקעג טינ ןיוש טָאה יז סָאװ

 געט רָאּפ ַא ןיא ךיא בָאה גָאזוצ ןיימ .ןגעלָאק עשילוּפ יד ךרוד ןגרָאזַאב וצ

 .  .טליפרעד רעטעּפש
 טימ .קעװַא ריא ןופ ךיא ןיב ץרַאה ןכָארבעצ ןוא טימעג רעווש ַא טימ

 ןטסנעָאנ םעד וצ ןבילקרעד םיוק ךיז ךיא בָאה טייקיטכיזרָאפ רעטסערג רעד

 טלַאהניא םעד ןבעגעגרעביא יונעג םיא בָאה ךיא .ןיקסדָאגױו ר"ד וצ ,זיוה

 בוא ,ױזַא טדער ,ַאװַאלסינָארב ,יז ביוא, :טגָאזעג טָאה .וו ר"ד ,סעומש ןופ

 ןזיװעגסױרַא טײקיצרַאה ןוא סטוג ליפ ױזַא ןבָאה ןדיי עכלעוו וצ ,ןשטנעמ

 ."טכעלש רעייז זיא ,ױזַא ןדער ייז ביוא ,הרציתע ןיא ןעוועג ןענייז ייז תעב

 ,ןיקצולירּפ וצ ןבילקרעד ךיז ךיא בָאה טייקיטכיזרָאפ רעבלעז רעד טימ

 -רעד ַא טכַאמעג טכירַאב ןיימ טָאה ןיקצולירּפ ףיוא .סַאג רעקָארט ףיוא

 סעומש םעד זומ ןעמ, ,טגָאזעג רע טָאה "רעטיב ,רעטיב, .קורדנייא ןקידנרעטיש

 .."ןטלַאהַאב םיא ןוא יונעג ןביירשרַאפ

 ,רעניווטיל טעװעבַארעג ןבָאה סע ,ןסקַאװעג זיא טָאטש ןיא עיכרַאנַא יד

 ייױוטיצ, יד טצונעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןטידנַאב םתס ,ןשטייד עקידנעייגכרוד

 קיטיירפ זיב ,טָאטש יד ןענופעג ךיז טָאה עגַאל ַאזַא ןיא טָא ."רוטקנוינָאק עקיל

 ,1941 ילוי ןט4 םעד
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 תוויוג עשישטיידז עטשרע

 סעטַאל עלעג ,סעקינבורע

 עסיורג ןרעיומ יד ףיוא טבעלקעגסיוא רעטכעוויזיוה יד ןבָאה גָאט םעד ןיא

 העדומ רעד ןיא .שיסור ןוא שילױוּפ ,שיווטיל ,שטייד :ןכַארּפש 4 ןיא ,תועדומ
 יד טָאטש ןופ ןבירטרַאפ טָאה ײמרַא עשישטייד יד זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג זיֹא

 רעד ןופ טנעה יד ןיא רעבירַא טכַאמ יד זיא ןָא טציא ןופ ןוא סעקיװעשלָאב

 ןענייז ,טָאטש ןיא גנונעדרָא ןוא ור ןרעכיז וצ ידכ .גנוטלַאװרַאפ רעשישטייד

 ,ןטסינומָאק עלַא .סעקינבורע סלַא ןקַאלָאּפ 20 ןוא ןדיי 80 ןרָאװעג ןעמונעג

 ענעזעװועג ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינומָאק וצ טרעהעג טָאה עכלעוו ,טנגוי יד

 רעשיטָאטש רעד ןיא ןדלעמ ךיילג ךיז ןפרַאד ,טייל-רעטילימ עשילוּפ ,עשיסור

 -- ןדיי-טינ ,גָאטײב 5 זיב סַאג ןיא ןייג וצ טביולרעד זיא ןדיי .רוטנַאדנעמָאק

 זיב 10 ןופ רָאנ ,ןטקודָארּפ ןפיוקנייא ןדיי ןענעק קרעמ יד ףיוא .טנוװָא 8 זיב

 ,ןדיי-טינ טימ טקַאטנָאק זיא'ס-ןכלעוו ןטלַאהוצנָא טרעוורַאפ זיא ייז .רעגייזַא 2

 ןענייז סעקינבּורע עשידיי קיצכַא יד סָאװ ,טקַאפ רעד זיא שיטסירעטקַארַאכ

 טכיש ןייא ןופ טינ -- ןפוא ןשיטַארקָאמעד ַא רעייז ףיוא ןרָאװעג ןעמונעג

 -עגוצ טכַאנ ןטימניא יד ןשיװצ .ןסַאלק עלַא ןופ רָאנ ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ

 -עגנָא ןוא רעטעברַא -- ןדיי עטושּפ ךס ַא ןעוועג ןענייז ,סעקינבורע ענעמונ

 "לעזעג ןיא גנולעטש עלעיצעּפס םֹוש ןייק ןעמונרַאפ טינ ןבָאה סָאװ ,עטלעטש

 ,ןבעל ןכעלטפַאש
 -טָאטש ןשישטייד ןופ גנונעדרָארַאפ עטייווצ ַא סױרַא זיא םורַא געט 2 ןיא

 ןגָארט ןָא רָאי 10 ןופ ןדיי עלַא ןזומ ילוי ןט8 ןופ ;קינעפנעצ טנַאדנעמָאק

 ,עטַאל עקידרעטעמיטנעצ-רעצ עסייו ַא עצײלּפ רעד ףיֹוא ןוא טסורב ןפיוא

 -- טָאי -- רעלעג ַא ןייז ףרַאד סע ןכלעוו ןיא ,ןטימניא דָאר לעג ַא טימ

 ןטַאירַאסימָאק יד ןיא ןעז ןעמ ןָאק עטַאל ַאזַא ןופ רעטסומ ַא .(עדוי)

 עלעג ןופ עיצַאקירבַאפ ַא ןרָאװעג ?טלעטשעגנייא , ךיילג זיא בוטש ןיא

 טריצירבַאפ רימ ןבָאה "תוכלמיידגב, יד .ףיה ןופ םינכש עלַא רַאפ סעטַאל

 ןלעה ןפיא סעקצַאצ עדייב טיינעגפיוא .גנַאהרָאפ-רעטצנעפ ןלעג םעד ןופ

 ףיױא קיײטּפָא ןיא ןײֹרַא ןוא סַאג ןפיוא סױרַא ךיא ןיב ,גוצנַא ןקידרעמוו
 .ןגעלָאק יד וצ (סרַאּפש -- לָאמַא ,קײטּפַא סניקמורפ) סַאג רעשישטייד

 טינ זיא עטַאל ַאזַא ןגָארט זַא ,טסיירטעג ךימ ןבָאה ןגעלָאק עשיליוּפ יד

 רעבָא ,טכַארטעגסיױוא ךַאז ַאזַא ןבָאה עכלעוו ,יד ןעמעש ךיז ןלָאז , .עדנַאש ןייק

 ,"ןגָארט וצ סָאד ןעגנּוװצעג ןענייז עכלעוו ,יד טינ

 ןענייז קיטייצכיילג רעבָא ,טסַאּפעגוצ ךיז ןדיי ןבָאה גנונעדרָארַאפ רעד וצ

 טינ ןיא עטַאל יד זַא ,דיירסיוא ןטימ ןרָאװעג טריטסערַא ןשטנעמ ךס ַא ןיֹוׁש
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 ךָאנ ןוא ןייר טינ זיא ,סָאמ עקירעהעג יד טינ טָאה ,טיינעגנָא קירעהעג יו

 ,דיי ןייא טינ ןופ ןבעל סָאד טסָאקעג רעבָא ןבָאה עכלעוו ,ןשינעּפעשטוצ עכלעזַא

 ןופ לַאװק רעכעלרעהפיואמוא ןַא ןרָאװעג זיא גנונעדרָארַאפ עקיזָאד יד

 עקיזָאד יד .רָאי עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ןדיי רַאפ םימדיתוכיפש ןוא תורצ

 ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןוא ,ןרָאװעג טריציפידָאמ לָאמ ךס ַא זיא גנונעדרָארַאּפ

 זיא טַאטלוזער ןוא ליצ רעד רעבָא ,ןעזעגסיוא ןדישרַאפ יז טָאה רעטרע ןוא

 עקיזָאד יד .טולב סָאד ייז ןפַאצ ,ןדיי ןקינייּפ -- רעבלעז רעד ןעוועג לָאמעלַא

 רעשישטייד רעיינ רעד .געט עכעלטע ןצנַאגניא ןטלַאהעגנָא טָאה גנונעדרָארַאפ

 טסורב ןופ סעטַאל יד ןעמענוצּפָארַא טנדרָארַאפ טָאה ,ןַאמונ ,טנַאדנעמָאק-טָאטש

 ןלעג ַא טימ דנַאב ןסייו ַא טנַאה רעקניל רעד ףיוא ןָאטנָא ןוא עציילּפ ןוא

 -כיילרַאפ ַא סלַא טשטייטעגסיוא ןדיי ןבָאה גנונעדרָארַאפ עקיזָאד יד .דוד-ןגמ

 ,ןוחטב רעשידיי רעד ...סרוק ןרעלַארעביל רעמ ַא טימ טקעמש סע סָאװ ,גנורעט

 ..תוריזג עלַא ןופ רעקרַאטש ןעוועג ןענייז ןביולג ןוא םזימיטּפָא רעשידיי רעד

 סױרַא זיא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא .ןעמוקעג לענש רעייז רעבָא זיא גנושיוטנַא יד

 רעבָא .סעטַאל יד קירוצ -- ּפָארַא רעדנעבמערָא יד :גנונעדרָארַאפ עטירד ַא

 -רעטעמיטנעצ ןעצ ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,לעדָאמ םעיינ לגָאּפש ַא ןופ סעטַאל

 לעדָאמ ןטצעל םעד טימ .עציילּפ ןוא טסורב ןפיוא טיינעגנָא ,דוד-ןגמ ןלעג ןקיד

 עיצַאדיװקיל רעד זיב ,טסייה סָאד ,1942 ףוס ןזיב ןבילבעג ןיוש רימ ןענייז

 .ָאטעג ןופ

 ןעגנונעדרָארַאפ-עטַאל ענעדיישרַאפ עלַא יד טָא ןענייז ,טנייש סע יװ

 .תוחומ יד ןעלמוטעצ וצ -- ליצ ןקיצנייא ןוא ןייא ןטימ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא

 עיינ ץלַא גָאט ןדעי ןעניפעג וצ ןעוועג טכייל רעייז זיא תוחומה לובלב ַאזַא ייב

 ,רקיע רעד ןעוועג ייז ייב ךָאד זיא סָאד .תונברק עיינ ןוא

 "טעברַא , ףיוא ןעמענ "סענוּפַאכ ,

 ןרָאװעג טָאטש ןיא עגַאל יד זיא לייוורעד ,ןיהַא סעטַאל -- רעהַא סעטַאל

 ,דָארָאגעװָאנ ףיוא םָארגָאּפ ןטסיװ ַא ןגעוו טסּוװרעד ךיז טָאה ןעמ .רעגרע ךָאנ

 הרות'ירפס יד טימ שרדמהיתיב םעד טנערברַאפ טָאה ןעמ ּוװ ,קָאשעּפינש ןיילק

 .ןדיי עקיטרָאד יד רעביא טעוועקעידזיא ךיז ייברעד ןוא

 -קערש ןוא ןטסיװ ַא ןעמונעגנָא טָאה ןסַאג יד ןופ ןשטנעמ ןּפַאכ סָאד ךיוא

 ןעמוקמיײהַא טינ קירוצ ןוא סַאג ןיא ןײגסױרַא ןגעלפ רענעמ ,רעטקַארַאכ ןכעל

 יד זַא ,טרימרָאפניא ןעמ טָאה ןזיירק עשיווטיל ןופ ..ןיירַא רעסַאװ ןיא יו

 ...סעירָאטירעט עשיסור ענעמונרַאפ-יינ יד ןיא טעברַא ףיוא טקישעג ןרעוו ןשטנעמ

 טנעקעג שממ טָאה ץלַא סָאד -- ןשטייד יד ןופ תונוחצנ עלענש יד ךָאנ וצרעד

 ,תעגושמ זיב ןריפרעד
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 סָאװ ,ךַארּפש רעשיווטיל רעד ןיא גנוטייצ ַא ןזיװַאב ךיז טָאה טָאטש ןיא
 -ןדיי עלַא .('רעמריטש, ַאליַא) ןדיי ףיױא לבעווש ןוא ךעּפ ןטָאשעג טָאה
 ,ןעזעג זיא סע ןעוו ןבעל רעזדנוא ןיא ןבָאה רימ עכלעוו ,ןעלקיטרַא עשירעצעה
 ,ליּפש-רעדניק ַא ןעוועג עקיטציא יד יבגל ןענייז

 -עינַאּפ ןיא ןבָאה ןדיי ױזַא יו ןבירשַאב ןעוועג זיא רעמונ ַאזַא םענייא ןיא
 ןופ עקנַארק עלַא טימ לַאנָאסרעּפ ןשיניצידעמ ןצנַאג םעד ןטכָאשעגסיוא שזעיוו
 טקיטלַאװגרַאפ ןוא טקינײּפרַאפ ייברעד ןבָאה ןטסינומָאק עשידיי ןוא ,לָאטיּפש
 עסיורג ייווצ ףיוא ,גנובײרשַאב עקיזָאד יד .רעטסעװש-ןקנַארק עשיווטיל עלַא
 -ָאטָאפ "עשיטנעטיוא , ךס ַא טימ טרירטסוליא ןעוועג זיא ,גנוטייצ רעד ןופ ןטייז
 ןענישרעד גנוטייצ רעבלעז רעד ןיא זיא םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא .סעיּפַארג
 ףלָאז ןדיי עלַא זַא ,טכַאמ רענוװָאק רעד ןופ גנונעדרָארַאפ ַא ןגעוו העידי ַא
 -- עקדָאבָאלס ףיוא ךיז ןעיצרעבירַא ןוא טָאטש יד ןזָאלרַאפ שדוח ַא ןופ ךשמ ןיא
 ,ןײרַא ָאטעג ןיא

 ,רערעווש ןוא רעטקירדעג ץלַא ןרָאװעג זיא גנומיטש יד

 ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סַאג ןיא ןײגסױרַא סָאד סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טינ
 ר"ד ןוא ןחנ ייב ןייז גָאט ןדעי טעמכ ךָאד ךיא געלפ ,רַאפעג"סנבעל טימ
 .יקסדָאגיוװ

 עשיגַארט טסרעסיוא ךרוד ןרָאװעג טרעטיצעגפיוא רימ ןענייז לָאמַאטימ
 ;ךלַאפ

 ןימ ַאזַא טלעטשעגנייא בוטש ןיא זדנוא ייב ךיז טָאה געט ָאײד ןיא
 סָאװ ןרעװ רָאװעג סַאג ןיא ןײגסױרַא עמַאמ יד טגעלפ גָאטרַאּפ :גנונעדרָא
 ןעוועג זיא סַאג ןיא ןייג סעמַאמ רעד .טכַאנ רעד ןופ ךשמ ןיא טריסַאּפ טָאה'ס
 קידנעמוק ..."עקדעיװזָאר , יד ןריפ יז טגעלפ רעבירעד ,ךעלרעפעג ןטסקינייװװמַא
 עקידנסײרצרַאה עקידנגלָאפ ןבעגעגרעביא זדנוא יז טָאה ,סַאג ןופ קירוצ לָאמנייא
 ןסָאלשעגּפָא טכַאנ רעד ןטימניא ןעמ טָאה סַאג רעשטיוואס ףיוא :גנוריסַאּפ
 ןופ עטעקַאנ בלַאה טעמכ םינכש עשידיי עלַא ןבירטעגסױרַא ,ףייה עכעלטע
 תוריד יד .טייז ַא ןָא טלעטשעגקעװַא ןוא טלײטעגּפָא רענעמ יד ,רעזייה יד
 ןגָאלשעג .ןיגוצנײרַא ייז ןיא ןגָאװ טינ לָאז ןעמ טגָאזעגנָא ןוא ןסָאלשרַאפ
 ןַאד ,ןעיירעלדיז עטסקיצומש יד טימ ייז קידנּפרָאװַאב ,רעדניק ןוא ןעיורפ
 ןעיורפ יד ענעקָארשעצ-טיוט קידנזָאלרעביא ,רענעמ עלַא טריפעגסיורַא יז ןבָאה
 -רעביא ךיז טָאה הריזג עיינ עקיזָאד יד .רקפה ףיוא ףיוה ןפיוא רעדניק יד טימ
 ףיוא דחּפ ןוא המיא ןפרָאװעגנָא טָאה ןוא ןכָאװ עכעלטע ןופ ךשמ ןיא טרזחעג
 ,ןפָארטעג טָאה קילגמוא סָאד ןעמעוו ,סעילימַאפ יד ןופ עגַאל יד .ןעמעלַא זדנוא
 ,דמעה ןייא ןיא ךעלבעטשכוב ןבילבעג זיא ןעמ .ךעלבײרשַאבמוא ןעוועג זיא
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 טסּוװעג טשינ ץלַא ךָאנ טָאה'מ ןוא ,רענעמ יד ןָא ,ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ןָא

 ,ןעמוקעגניהַא זיא ןייבעג רעייז ּווװ

 עקידנסײרצרַאה טליּפשעגּפָא ףייה יד ףיוא ךיז ןבָאה טכַאנ רעד ןטימניא

 ,סעמַאמ יד טימ ,רענעמ יד טימ ךיז ןענעגעזעג םייב תוללי יד ,תולוק יד .סענעצס

 ןעגנובעלרעביא עכעלרעדיוש עלַא יד ןגעוו םיטרּפ ...ןטלַאּפש ןעלמיה ןגעלפ

 סױרַא ןענעז עטגַאװעג עטשרע יד ןעוו ,גָאטרַאפ טשרע טסּוװרעד ךיז ןעמ טָאה

 טכענ ןוא געט ךיז ןבָאה תוריד יד ןופ ענעפרָאװעגסױרַא יד .ןיירַא סַאג ןיא

 טניירפ ייב ןענעדרָאניײא ּוווצעגרע ךיז ןגעלפ ייז זיב ,ףייה יד ףיוא טרעגלַאוװעג

 ערעיײז ןענעפע וצ טייקטסיירד יד טַאהעג ןבָאה עטלייצעג רָאנ .עטנַאקַאב יצ

 ןענייז תוריד עקירעביא .ןכַאז לסיב ַא טרָאד ןופ ןעמענוצסיורַא ידכ ,תוריד

 ,ןעמונעגוצ רעזייה יד ןופ ץלַא ןבָאה רעניווטיל יד זיב ,רקפה ףיוא ןבילבעג ױזַא

 ..ךיז רַאפ ךעלריטַאנ

 ערעזדנוא ןופ ןוא ןעמַאמ רעד ןופ ןסיוורעד ךיז רימ ןגעלפ ןסעיינ עקיזָאד יד

 .ןרעמיצ סרעטסעווש ןיימ ןעמונרַאפ ןבָאה סָאװ ,םינכש עכעלטסירק

 ןופ לטרַאקטסָאּפ ַא ןעמוקַאב גנילצולּפ רימ ןבָאה געט יד ןופ םענייא ןיא

 רעד זיא'ס ּוװ ,בגא ,טגערפ סָאװ ,עצינעמילּפ רעד ךרוד ןבירשעג ,ווַאלסָארַאי

 עילימַאפ יד ןעמ טָאה געוװ ןיא זַא ,ןענַאטשרַאפ רימ ןבָאה םעד ןופ .ַאּפַאּפ

 יד ןופ טייוו ןענייז ייז סָאװ ,ןעועג רעבָא זיא טסיירט רעזדנוא .טדיישעצ

 .ןרַאפעג-המחלמ

 ןיקסדָאגױו ר"ד ןוא ןחנ טימ ןעזעג רעדיוו ךיז ךיא בָאה טייצנשיווצניא

 ,רעניווטיל יד טימ ןקידנעטשרַאפ וצ ךיז ױזַא יו ,ןגעוו טכוזעג רעטייוו ןוא

 עשיווטיל יד טימ טקַאטנָאק ַא ןדניבנָא זיירּפ ןדעי רַאפ טלָאװעג ןבָאה רימ

 ןביײרשנָא לָאז .וו ר"ד זַא ,ןבילבעג זיא תעדה-בושי ןופ געט עכעלטע ךָאנ ,רעוט

 סָאד זַא ,ןעלטימ ןעמעננָא ןלָאז ייז קידנטעב ,טעטימָאק ןשיווטיל םוצ ווירב ַא

 ןרעווש םעד טָא ןגָארטרעבירַא תונברק עטסנעלק יד טימ לָאז םוטנדיי עשיווטיל

 -טיל יד טימ טעברַאנעמַאזוצ רעמַאזניימעג ןייז ףיוא ךיז קידנפוררַאפ .דָאירעּפ

 -סיוא ףיוא ץנערעפנָאק עמַאזניימעג ַא ןפור וצ טגיײלעגרַאפ .וו ר"ד טָאה ,רעניוו

 ,.רעקלעפ עדייב ןופ טעברַאנעמַאזוצ רעמַאזניימעג רַאפ תודוסי יד ןטעברַאוצ

 ןיא טעטימָאק ןשיװטיל םעד ןבעגרעביא טלָאזעג ךיא טָאה ווירב םעד

 רעד וצ ךיא בָאה ,סַאג ןפיוא ןשינעּפַאכ יד בילוצ ,רעבָא ;גָאט ןטמיטשַאב ַא

 ןשיווטיל ןיא ווירב םעד ןוא .וװ ר"ד ייב ןייז טנָאקעג טינ העש רעטמיטשַאב

 .(םלוע-תיב ןופ רעטייל רעד) והילא סקַאלפ ןבעגעגרעביא טָאה טעטימָאק

 ,ןעמוקעגנָא טינ זיא רעפטנע םוש ןייק ןוא געט עכעלטע קעװַא ןענייז סע ןעוו

 ןשידיי םענעגייא ןַא ןפַאש לָאז ןעמ זַא .װ ר"ד ןטימ ןדער ןעמונעג ךיא בָאה

 .טנעמָאמ ןרעווש םעד ןיא ןָאט סעּפע ןווּורּפ לָאז סָאװ ,ןַאגרָא
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 ןעוועג טינ טכַאמנטַאר רעד ןופ טייצ רעד רַאפ זיא הליהק עשידיי עטלַא יד |

 רעווש רעייז ןעוועג זיא ןענָאזרעּפ ערעדנוזַאב טימ ךיז ןקידנעטשרַאפ ,קיטעט

 ןלעטשוצפיונוצ ןעגנולעג ןגעוו ענעדיײשרַאפ טימ זיא ךָאד ,ךעלרעפעגסנבעל ןוא

 סָאװ ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג רענליוו עטלַא ,ןשטנעמ עּפורג ַא ןופ לטעצ ַא

 ןיא ןבעל ןשידיי םעד טימ ןריפוצנָא ןַאגרָא ןכעלטּפַאשלעזעג ַא ןפַאש ןלָאז

 טעטימָאק ןיא זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ,רעניווטיל יד ןצייר וצ טינ ידכ .טָאטש

 .םיטילּפ ןייק טינ ,רעוט רענליוו עטלַא רָאנ ןײרַא ןלָאז

 -טעטימָאק יד ןופ ןטסערַא יד בילוצ ,ןענייז ָאטעג ןופ ןײטשטנַא םעד זיב

 טעטימָאק םוצ .ןטעטימָאק יד ןיא ןעגנורעדנע ךס ַא ןעמוקעגרָאּפ ,רעדילגטימ

 לואש רעינישזניא :ןענָאזרעּפ עקידנגלָאפ טרעהעג טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ןבָאה

 רענליוו ןופ ןַאמטַאר ןוא םירחוס עשידיי רענליוו יד ןופ רעריפ .וועג ,יקצָארט

 רענליוװ רעד ןופ רָאטקעריד-עציװ .דירפ לָאטַאנַא רעינישזניא ,טַאריטַאטש

 ,רעקרעװטנַאה רענליוו יד ןופ רעציזרָאפ .קורק רזעילא ,עסַאק-טידערק רעשיטָאטש

 יָאנַאקלימ לסּפעש ,הליהק רענליוו רעד ןופ רעטייל .וועג .יקסנילברעוו לארשי

 .דאבאש ףסוי .שזניא ,הליהק רענליו רעד ןופ רעציזרָאפ-עציװ .וועג .יקציוו

 -טפַאשלעזעג רעטנַאקַאב ,יקסווָארגנעװ .א .סנרפ .ב .שזניא ,ןָאסלענעצַאק ,ודַא

 ידאבאש ר"ד ,טסידנַאליײרפ ,"גָאט, ןופ רעדנירגטימ .רעוט-רוטלוק רעכעל

 .רעקרעװטנַאה -- ןַאמשיפ .בוש ברה .םעלאכ .ַאבויל ר"ד יורפ .ַאקסנָארוװאג

 ירָאגירג .וודַא .דניקלַאז םהרבא ,רעפייס .ודַא .ןָאק סחנּפ .וװדַא .רונשדייז םהרבא

 לואש ,דרַאבגנַאל .א :ןעמוקעגוצ ןענייז רעטעּפש .ןייטשרעבליז .וודַא .יקסנושַאי

 "רָאפ .ערעדנַא עקינייא ןוא ,לװַאש ןופ רעטסיימרעגריביעציוו --- יקסוװָאכוטעּפ

 טָאה יקסדָאגיװ ר"ד .יקצָארט לואש .שזניא ןעוועג טייצ עצנַאג יד זיא רעציז

 :טגָאזעג גנודנירג רעד ייב ,רימ טָאה רע .טעטימָאק םוצ לָאמנייק טרעהעג טינ

 ןיא ןלָאז עכלעוו ,ערעגניי ,עשיגרענע ןשטנעמ ןײגניײרַא ןפרַאד טעטימָאק ןיא,

 ,ץלַא טימ ןפלעה ייז לעװ ךיא זַא ,ךעלריטַאנ .ןָאטּפױא סעּפע ןענעק טייצ ַאזַא

 ןעװעג עקַאט זיא ױזַא .?ןענָאק רָאנ לעװ ךיא סָאװ

 ,0 רעמונ סַאג רעקצינמָאק ףיוא טצעזַאב ךיז טָאה טעטימָאק רעשידיי רעד

 סנטצעל ןוא ,"הלודג הקדצ, הרבח רעד וצ לָאמַא טרעהעג טָאה סָאװ ,זיוה ַא ןיא

 -- טנַאקַאב טוג ןדיי ןעװעג ןרָאי עגנַאל ןופ זיא זיוה סָאד .הליהק רעד וצ

 רעד ןרָאװעג זיא זיוה סָאד .עקטַאי-םירֹוּפ יד ןענופעג לָאמַא ךיז טָאה טרָאד

 ןעמוק ןעמ טגעלפ ןיהַא טרָאד ..ןייּפ ןוא תורצ ,םינינע עשידיי עלַא ןופ רעטנענ

 זיא סָאװ ךַאז ַא -- הצע ןַא ,ףליה ,ץוש ןכוז טָאטש ןקע עלַא ןופ ןפיול וצ

 ןענייז סָאװ ,עכעלקילגמוא ליפ רעייז .רַאפעגסנבעל סיורג טימ ןדנוברַאפ ןעוועג

 י-טעטימָאק םוצ ןענייז ,דילגטימ-החּפשמ ַא רַאפ גנוטער ןוא ףליה ןכוז ןפָאלעג
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 רעכיילג ַא -- טּפַאכרַאפ געוו ןופ טושּפ ייז טָאה ןעמ .ןעגנַאגרעד טינ זיוה

 ...תמאה םלוע ןפיוא טקַארט

 ,רעוט-ללכ עקירָאיגנַאל עטנַאקַאב טוג עלַא ,טעטימָאק ןשידיי ןופ רעוט יד

 רעד ןופ ןדייל יד ןרעדניל וצ ףיוא טגיײלעגקעװַא טעברַא ליפ רעייז ןבָאה

 ןבָאה סָאװ רעבָא .שפנ-תוריסמ טימ טעברַאעג ןבָאה ייז .גנורעקלעפַאב רעשידיי

 גורהל ןעוועג זיא טכַאמ רעד ןופ גנולעטשנייא יד ןעוו ,ןָאטפױא טנָאקעג ייז

 ,דיישרעטנוא ןוא םַאנסױא םוש ןָא ,ןעמעלַא דבאלו

 ןרָאװעג טגיילעגנייא זיא'ס ןוא טסּוװעג טינ ךָאנ רעבָא סָאד ןעמ טָאה ןַאד

 טצונעגסיוא ןבָאה ןדיי .לרוג ןרעטיב םעד סעּפע טימ ןרעטכיילרַאפ וצ ידכ ןטלעוו

 טריפעג ןבָאה ןגעוו יד .ךיז טזָאל סע סָאװ ןעװעטַאר וצ ידכ ,ןגעוומוא עלַא

 ,רעניווטיל יד וצ יאדווַא ןוא ןשטייד יד וצ

 םירױטקַאד עשידיי עלַא טעװעטַאר יורֿפ ןייא

 ןעמוקַאב טָאה יז .םעלאכ ר"ד יורפ ןזיוװַאב טָאה וטפיוא ןטסערג םעד

 טימ ןעמַאזוצ טָאה יז זַא ,הרבס ַא .טצרַא-בַאטש ןשישטייד ןטימ טקַאטנָאק ַא

 .ךעלעצ ר"ד םעד ןוא ןדיי ןשיווצ ןירעלדניברַאפ יד ןרָאװעג זיא יז ; רידוטש םיא

 ,םיריוטקָאד עשידיי עלַא רַאפ ןענייש ענרעזייא םיא ןופ ןעמוקַאבסױרַא טָאה יז

 ךיז טָאה סע יװ ,"טעברַא, יד) טעברַא ףיוא סַאג ןופ ןּפַאכ טינ ייז לָאז ןעמ זַא

 זיא ןענייש יד ןיא .(רַאנָאּפ ןיא טױט טניימעג טָאה ,ןזיװעגסױרַא רעטעּפש

 םענופ לבעמ ןוא גנוניוו יד ןריר טינ ךיוא רָאט ןעמ זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג

 טעמכ טוט ןרעכיז ַא ןופ טעװעטַארעג סָאד טָאה טנעמָאמ םענעי ןיא ,רָאטקָאד

 .ָאטעג ןיא ןײרַא עלַא רעטעּפש עקַאט ןענייז ייז ןוא ,םיריוטקָאד עשידיי עלַא

 !הכוז םדא לכ ואל סָאװ וצ ,םימשה ןמ סנ ַא ןעוועג ןַאד זיא סָאד

 לָאז יז זַא ,ןטעבעג ןוא ריא ֹוצ קעװַא ךיא ןיב ,םעד ןגעוו ךיז קידנסיוורעד = |

 טָאה יז .סרעקיײטּפַא עשידיי יד רַאפ ךיוא ןעמוקַאב וצ ןעז ןענייש עכלעזַא

 וצ ןענייש עכלעזַא ןעימַאב ךיוא ךיז טעװ יז זַא ,ןבעגעגוצ ןוא טגָאזעגוצ רימ

 טלעטשעגוצ ריא בָאה ךיא ,לַאנַאסרעּפ ןשיניצידעמ ןשידיי ןצנַאג ןרַאפ ןעמוקַאב

 ןַא ןעועג סע ןיא רעדייל רעבָא ,סרעקיײטּפַא עשידיי עלַא ןופ המישר ַא

 סרעקיײטּפַא עשידיי יד ןופ .רעשיגַארט א ןעוועג זיא ה"ס רעד .החרט עטסיזמוא

 ןענייז לטרעפ יירד :ָאטעג ןיא ןעמוקוצנײרַא טבעלרעד לטרעפ ןייא םיוק טָאה

 יד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגוצ םישדח:עיצַאּפוקָא ייוצ עטשרע יד ןופ ךשמ ןיא

 | ,רַאנָאּפ ףיוא ןעמוקעגמוא ןענייז ןוא ?סענוּפַאכ,

 טינרָאג זיא סרעקייטּפַא עשידיי יד ןעװעטַאר וצ ןעגנואימַאב עניימ ןופ ןעוו

 -רעקייטּפַא ןופ רעציזרָאפ ןכרוד ןריפכרוד טלָאװעג ךַאז יד ךיא בָאה ,סױרַא

 ,ָאקנערַאשטנָאג ןַאמָאר רעטסיגַאמ ,ןייארַאפ
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 טסכעה ַא זיא רע זַא ,טסּוװעג ןוא טנעקעג טוג ךיא בָאה ןטצעל םעד

 .טנעמָאמ ַאזַא ןיא ןפלעה זדנוא ןלעװ יאדװַא טעװ ןוא שטנעמ רעכעלטנרָא

 ליוו ךיא זַא ,ןבעגעג ןסיוווצ םיא ךיא בָאה עטנַאקַאב עכעלטסירק עניימ ךרוד

 תנכס טימ ןדנוברַאפ זיא סַאג ןפיוא ןייג ןיימ זַא ,קידנסיוו .ןעז םיא טימ ךיז

 םיא רַאפ זיא סָאד םגה ,בוטש ןיא רימ וצ ןעמוקעג טכַאנרַאפ רע זיא ,תושפנ

 ןסיורג ןגעוו טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה םיא ןופ .ךעלרעפעג גונעג ןעוועג ךיוא

 בָאה ךיא ןעמעװ ףיוא .סרעקײטּפַא עשידיי יד ןופ ןעייר יד ןשיוװצ ןברוח

 ,סענוּפַאכ יד ןופ ןעמונעגוצ -- רעפטנע ןייא ןעוועג זיא ,טגערפעג

 ,רָאטנַאק-קייטּפַא ןופ רעטייל םוצ ןיײגוצקעװַא ןעמַאזוצ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ

 ןעװעטַאר ךָאנ ןעק ןעמ סָאװ ,ןעװעטַאר ןפלעה וצ ןטעב םיא ייב ןוא ,טוברַאנ

 עמַאס רעד ןיא טסייה סָאד ,ירפרעדניא טפרַאדעג ןעמ טָאה ןייג רָאטנַאק ןיא

 ןעמַאזוצ ןייג .סענוּפַאכ יד ןעוועשוב ןסַאג יד ףיוא ןעוו ,טייצ רעטסכעלרעפעג

 ךיז ךיא בָאה שינעּפַאלקצרַאה טימ .טנעקעג טינ ךיוא ,ךעלריטַאנ ,רימ ןבָאה

 סָאד .זיוה סדניקלַאז ןיא ,סַאג רעטיירב ףיוא ,רָאטנַאק-קיײטּפַא ןיא ןבילקרעד

 .הריד ןיימ ןופ טנעָאנ ןעוועג זיא רָאטנַאק יד סָאװ ,ןעוועג זיא סניימ קילג

 רע טָאה ןגיוא עטרעדנווװרַאפ טימ .טלַאק רעייז טוברַאנ זדנוא טָאה ןעמונעגפיוא

 ףעזעג ךָאד ןעמ טָאה ,טגָאזעג טינרָאג רימ טָאה רע םגה .טקוקעג רימ ףיוא

 ןיא םיא ייב ןעמונעג ךיז בָאה ךיא ױזַא יוװ ןפיירגַאב טינ סעּפע ןעק רע זַא

 י .רָאטנַאק
 טָאה רע .עטיב רעזדנוא ןבעגעגנָא ץרוק םיא ןבָאה ךיא ןוא ָאקנערַאשטנַאג

 -סױרַא ןענייש ןוא טינ רע ןעק טעברַא ףיוא ןדיי ןעמענ זַא ,טלַאק טרעפטנעעג

 ,םיא ןיא טינ טייהנגעלעגנָא עצנַאג יד ךיז טדנעוו ללכב .טינ ךיוא רע ןעק ןבעג

 זיא טגָאזעגוצ זדנוא טָאה רע סָאװ ,ךַאז עקיצנייא יד .ןָאט טינרָאג ןעק רע

 גנולײטּפָא-טייהטנוזעג רעד ןופ רָאטקָאדי-טּפױה ןטימ ןדער טעװ רע זַא ,ןעוועג

 םיא וצ ןייג ןוא געט רָאֹּפ ַא ןטרַאװ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ ,ןינע םעד ןגעוו

 ןעוועג זיא סעומש רעטייווצ רעד ,ןָאטעג עקַאט ןבַאה רימ סָאװ ,לָאמ טייווצ ַא

 יד ןופ ןצנעװוקעסנָאק .טינרָאג טימ קעװַא ןענייז רימ ןוא רערעצרוק ַא ךָאנ

 ןעמונעגוצ ךיילג םיא ייב טָאה סוברַאנ .ָאקנערַאשטנָאג טניירפ טַאהעג טָאה ןטיזיוו

 ףיױא ןגָארטעגרעביא םיא ןוא קיײטּפַא רעד טימ ןטלַאװרַאפ ןופ טכער יד

 ינָאג ןדלָאמעג רע טָאה ייברעד .קיײטּפַא רערעדנַא ןַא ןיא עלעטש עטושּפ ַא

 ןדיי רַאפ ןרינעוורעטניא וצ ןגָאוװ לָאמַאכָאנ טעװ רע בוא זַא ,ןַאקנערַאשט

 ןדײנשּפָא סואימ רָאג רע טעוװ

 += סענוֿפַאכ,, ...""סענופַאב;;

 ,רעשיגַארט ץלַא ןרָאװעג גָאט ןדעי טימ רעבָא זיא טָאטש ןיא עגַאל יד
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 ףיוא טניווװעג טָאה רע .בוטש ןייז ןופ ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא סיזרעקוצ ןָארימ

 ןעװעג זיא ץַאמ שריה) זיוה סעקסיניו ןיא ,11 רעמונ עקנַאלוגָאּפ-ןיילק

 -עגוצ ןעמ טָאה ,טכַאנירעמוז רענייש ַא ןיא ,ילוי 11 םעד .(םעדייא סעקסיניוו

 זיא ןָארימ .ןַאמ 60 ןופ לָאצ רעד ןיא ,זיוה ןייז ןופ םינכש עשידיי עלַא ןעמונ

 טעברַאעגּפָא ןרָאי עלַא ענייז .ענליוו ןיא רָאי 20 רעכעה טװעצַאמרַאפ ןעוועג

 רעבירַא קיײטּפַא יד זיא ךָאנרעד .סַאג רעשישטייד ףיוא קיײטּפַא סטניווריש ןיא

 רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא טעברַאעג ןעמַאזוצ רימ ןבָאה ןרָאי עגנַאל ,ןלעגרוט וצ

 טעטכַאעג ןוא טבילַאב ןעוועג זיא ןָארימ .םירבח עטוג ןעוועג ןוא גנוגעווַאב

 ןייז בשיימ ךיז קיײטּפַא ןיא ןעמוק זײװנסַאמ טגעלפ סָאװ ,םלוע ןשידיי םייב

 ןוא עשידיי יד ךיוא םיא ןבָאה טרעעג רעייז .ןתאלוח ײלרעלַא ןגעוו םיא טימ

 סָאװ ,ןטקילּפנָאק עקידנעטש יד ףיוא קידנקוק טינ .ןטװעצַאמרַאפ עשידיייטינ

 עלענָאיסעּפָארּפ ןוא עשיטילָאּפ ןיא ןגעלָאק עשיליוּפ יד טימ טַאהעג ןבָאה רימ

 ןבָאה סָאװ ,ןעגנוניימ סנסיזרעקוצ טימ ןענעכער ךָאד ךיז ייז ןגעלפ ,ןגָארפ

 ןעמונעגרעביא בָאה ךיא ןעוו .טײקכעלכַאז ןוא טייקיאור טימ טנכייצעגסיוא ךיז

 .רימ וצ ןטעברַא רעבירַא ןָארימ זיא ,עילָאקָאטנַא ףיוא קיײטּפַא ןופ גנוטייל יד

 ּוװ ,טרָא ןַא ןופ קעװַא זיא רע לייוו ,ןברק ַא ןעוועג סָאד זיא טייז ןייז ןופ

 ,רָאי 30 רעכעה טעברַאעגּפָא טָאה רע

 .טרעטישרעד שממ ךימ טָאה ןענָארימ ןעמענוצ סָאד

 -עבעל רעד :ךָאד ןעמ טוט סָאװ רעבָא .רקפה ןעוועג זיא טָאטש עצנַאג יד

 ןבָאה עלַא טינ ןבעל וצ סָאװ ןופ ןבָאה ןוא ןבעל ךָאד זומ שטנעמ רעקיד

 ץעגרע ןופ ןעמוקַאב טזומעג ךָאד טָאה ןעמ ,רעזייה יד ןיא טיירג ץלַא טַאהעג

 ,זייּפש לסיב ַא
 -עיצַאּפוקָא ןטשרע םעד טכַאמעגכרודַא ןעמ טָאה רעפסָאמטַא ַאזַא ןיא טָא

 ,טולב ךס ַא ןדיי רענליוו יד טסָאקעגּפָא טָאה סָאװ ,דָאירעּפ

4 

 טריפעגסיוא רעבָא ,טריפעגנָא טימרעד ןבָאה ןשטייד יד זַא ,ןעוועג זיא רָאלק

 טָאה ץלַא .טנעה עשיווטיל יד טימ ךעלסילשסיוא ייז ןבָאה תוחיצר עלַא יד

 יד זַא ןיז הדומ רעדל זומ ןעמ ןוא ,טעטימָאק רעשיווטיל רעד ןַאטעג

 ןופ ןעגנונעדרָארַאפ עלַא טריפעגסיוא סיילפ טימ ןוא יירטעג ןבָאה רעניווטיל

 ךיז ןבָאה ּוו ,ןפיירגַאב וצ טינ רָאנ זיא ךַאז ןייא .םיטַאבעלַאב עיינ ערעיײיז

 ןעיורפ ןײלַא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עקידעבעל ייב ,טכַאנ רעביא ,ןעמונעג

 ,רעצרעה ערעייז ןענעז ױזַא יו ;ןטקניטסניא עשהיח עכלעזַא ,רעדניק ןוא
 ימוא סיוא גָאט ןייא גָאט ןדרָאמ וצ ,ןרָאװעג טרענייטשרַאפ ױזַא ,הליל ןיב

 ,רעטנזױט ךיז ןבָאה יו .טיל עטלַא ,רעדניק ,ןעיורפ ,ןשטנעמ עקידלוש
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 טסַאּפעגוצ העש עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ,ןשטנעמ רעטנזױט רעקילדנעצ
 םושב זיא'ס .רעקנעה עקיליויירפ ,רעקנעה ןופ עיסעּפָארּפ רעד וצ
 ַאזַא ןגעוו טינ ןיוש דער ךיא .עזָאפרָאמַאטעמ יד טָא ןפיירגַאב וצ טינ ןפוא
 ןוא בָאה רעייז טימ רעזייה ענעזָאלרַאפ יד ךיילג ןּפַאכוצ סָאד יװ ,?טייקיניילק,
 עשיגַארט עכלעזַא ןיא ענעזָאלרַאפ ,סנגעמרַאפ עדמערפ ןעמענוצ סָאד ,סטוג
 ...ןעגנוגנידַאב

 טסגניה רַאסימַאקיסטיגבעג

 -עגניירַא 1941 טסוגױא ןטייוצ םעד זיא עגַאל רעקידרקפה רעד ןיא טָא

 רעד ןזיוװַאב טָאטש ןיא ךיז טָאה גָאט םעד ןיא .גנורעדנע עלַאקידַאר ַא ןטָארט

 ,םינינע עשידיי רַאפ טנערעפער ןייז ןוא ,טסגניה ,ענליוו רַאפ רַאסימָאק-סטיבעג
 ,רערּומ

 ןרָאװעג טפרַאשרַאפ תוריזג עקיטציאזיב עלַא ןענייז ןעמוקנָא רעייז טימ

 עשירעטילימ יד ןופ טכַאמ יד ןוא גנוטלַאװרַאפ עליוויצ ַא ןעמוקַאב טָאה טָאטש יד

 ןיא רעבירַא זיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד .טקידנעעג ךיז טָאה ןטנַאדנעמָאק

 ליצ ןטימ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,רעסערפ-ןשטנעמ עטריניפַאר ייווצ ןופ תושר

 ,ענליוו ןופ גנורעקלעפַאב עשידיי יד ,ייר רעטשרע רעד ןיא ,ןטָארוצסיױא

 ןשיווטיל םעד ךרוד ייז ןבָאה ,טָאטש ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז ייז יו ךיילג

 וצ .טעטימָאק ןשידיי ןצנַאג םעד ךיז וצ ןפורעג ,סאקארוב ,ןַאמ-סגנודניברַאפ

 עשידיי עלַא ןופ גנורעדָאפ רעד ףיױא ,ןעגנַאגעג ךיוא זיא ץנערעּפנָאק רעד

 םוצ לעמרָאפ ,טגָאזעג יו ,טָאה רע ,םגה ,יקסדָאגי ר"ד ,רעדילגטימ-טעטימָאק

 -פיוא רעדילגטימ-טעטימָאק יד ןבָאה רערּומ ןוא טסגניה .טרעהעג טינ טעטימָאק

 ןבָאה טייצ עצנַאג יד .טייהרעקידנעייטש ,טמַא רעייז ןבענ ,סַאג ןפיוא ןעמונעג

 טָאה טסגניה .ןטורציּפש טימ טעכָאפעג עטלמַאזרַאפ יד ןופ ןגיוא יד רַאפ יז

 רַאפרעד ןוומ ,המחלמ יד ןפורעגסױרַא ןבָאה עכלעוו דיי יד זַא ,ןדלָאמעג

 ךיוח רעד ןיא עיצובירטנָאק ַא ןלָאצניײא דימו ףכית ןזומ ייז ןוא ןלָאצַאב רעייט

 עלופטרעוו עלַא ןבעגּפָא ,ןטסגניה טול ,ןדיי ןפרַאד ללכב .לבור ןָאילימ 5 ןופ

 טָאה יקסדָאגיװ ר"ד ןעוו .וו .א .א רענייטש ערעייט ,סרעגייז ,דלָאג : יװ ,ןכַאז

 רערומ םיא טָאה "ענליוו ןיא ןדיי יד ןופ רעטסטלע סלַא ,ךיא, :ןפורעגּפָא ךיז

 ",.עדוי רעקיצומש ,רעטלַא וד ,גייווש , :יירשעג ַא טימ ןסירעגרעביא

 ןצרוק ןגעװ רעטרעװ רָאּפ ַא ןָאטעג גָאז א ןַאד טָאה םעלאכ ר"ד יורפ

 ,גייווש, :יירשעגסיוא ןַא טימ ןסירעגרעביא ריא טָאה טסגניה רעבָא ,ןימרעט

 ןרונשנדייז םהרבא ןטלַאהרַאפ ןבָאה ייז זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ...?ענייא רּוה וד

 עמוס עטרעדָאפעג יד ןעגנערב טעוװ ןעמ זיב ,סעקינבורע סלַא בוש ברה ןוא

 טניה יד יו עלַא ריא טעוװ, ,טרעלקרעד ףוס םוצ ייז ןבָאה ,"טינ ןעוו, .טלעג
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 ,ןיקסדָאגיוו ייב ןעוועג טיזיוו םעד ךָאנ העש רָאּפ ַא ןיב ךיא ןעוו ."ןרעוו ןסָאשעצ

 רעטשרע, רעד ןופ ףיולרַאפ םעד קידנבעגרעביא ,טרעטיצעג שממ רע טָאה

 ."ץנערעפנָאק

 טינ ךָאד ךיא ןעק סעקעי יד ןוא ,רעקידוועקערש ןייק טינ ךָאד ןיב ךיא,

 ,ןעזעג טנייה ןבָאה ןגיוא עניימ סָאװ סָאד רעבָא, ,טגָאזעג רע טָאה ,"טנייה ןופ

 ,ריציּפָא ןַא לָאז ,רָאטקָאד ַא ,יורפ ַא וצ .ןלעטשרָאפ טנעקעג טינ ךיז ךיא בָאה

 ,ןדנעוו ךיז ױזַא רימ וצ ,ןקירדסיוא ךיז ױזַא ,טכַאמ רעד ןופ רעייטשרָאפ ַא

 ָאטינ ןיוש זיא רעדרעמ יד ןופ ,ןיינ ,ןגיוא יד רַאפ לשטייב ןטימ ןעכָאפ סָאד

 טימ תויח יד ךיז ןלעוו רשפא ,טלעג סָאד ןפַאש זומ ןעמ ,ןטרַאװרעד וצ סָאװ

 ...ןקיאורַאב םעד

 ,ןשטייד יד ייב ןעוועג זיא .וו ר"ד ןעוו לָאמ עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא סָאד

 ,רעייטשרָאפ רעשידיי סלַא

 צ

 סַאג רעקצינמָאק ףיוא ןעוועג רעטנעצ רעשידיי רעיינ רעד זיא ,טגָאזעג יו

 ןגיוצעג ךיז ןעמ טָאה רעהַא ."הלכשה יציפמ , קעטָאילביב רעד ןבענ ,6 רעמונ

 ףיוא ןטָאשעג ךיז ןבָאה ןקילגמוא ןוא ,טָאטש ןטייז עלַא ןופ ןקילגמוא עלַא טימ

 ,ףוס ַא ןָא ּפעק עשידיי יד

 רעטגײלעגפיורַא רעד ןגעוו טָאטש ןיא ןבעגעג ןסיוווצ ןעמ טָאה לייוורעד

 ןוא ןטייק ענעדלָאג ,גנוריצ ,טלעג ןעגנערב ןעמונעג ןבָאה ןדיי .עיצובירטנָאק

 עשידיי ןיא ןעוועג זיא סָאװ ץלַא ,רענייטש ערעייט טימ ךעלרעגניפ ,סרעגייז

 ךיז ףיוא ןבָאה סעבָאב ןוא סעמַאמ ערעזדנוא סָאװ ,תורוד-רוד ןופ רעזייה

 דרחב זיא סָאװ ,גנוריצ ; תוחמשיעילימַאפ תעב ןוא בוטי-םוי ןוא תבש ןגָארטעג

 ןפרָאװעג טציא ןעמ טָאה ץלַא סָאד -- רוד וצ רוד ןופ ןעגנַאגעגרעביא שדוקה

 ןשיט יד ףיוא טעטימָאק ןיא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ךעלטסעק עסיורג ןיא

 ךרוד ןעמ טָאה ,ןסַאג יד ןיא ןייג וצ טַאהעג ארומ רעבָא טָאה ןעמ יװ ױזַא

 ףוא ןענייש לָאצ עסיוועג ַא טלעוּפעגסױא ןַאמ-סגנודניברַאפ ןשיווטיל םעד

 ,עיצובירטנַאק יד ןעלמַאזפונוצ טָאטש ןיא ןייג וצ

 ןױוש ןציז ןדיי קיצכַא !טַאהעג ייז ןבָאה הרירב א ,ןבעגעג ןבָאה ןדיי

 -עביא יד ,ןטלַאהרַאפ רעדיוװ ןעמ טָאה ןַאמ ייווצ ,סעקינבורע סלַא ןכָאװ עגנַאל

 סָאד לָאז ..ןבעג טינ ןעמ ןעק יװ טנייה -- ןסישרעד טימ ןעמ טָארד עקיר

 ..פעק עשידיי רַאפ הרּפכ ַא ןייז טלעג

 ןבעג וצ ךס ַא ןדיי ןגיֹוװַאב טָאה סָאװ ,טנעמָאמ ַא ךָאנ ןעוועג ָאד זיא ,בגא

 ןײלַא ךיז טָאה ןעמ .?סענוּפַאכ, השעמ יד ןעוועג זיא סָאד ,ןבעג וצ לענש ןוא

 ןייגרעד ןעמ טעװ ,עיצובירטנָאק יד ןלָאצנייא ןטימ זַא ,עירָאעט ַא ןפַאשעג
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 -רַאפ ןעועג םעד ןיא ןענייז רעזייה רעטנזיוט ..עטּפַאכעג יד ןופ רוּפש ַא
 | .,טריסערעטניא

 ףוסל ןוא געט עכעלטע רָאנ ,גָאט ןייא טינ טרעיודעג טָאה גנולמַאז יד

 ךיוא יװ ,דלָאג ןוא גנוריצ טימ ןטסַאק ַא ןטידנַאב יד וצ ןגָארטעגקעװַא ןעמ טָאה

 | | ,טלעג עמוס עסיורג ַא

 רעבָא ,טרעדָאפעג ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ןופ טייוו ןעוועג סָאד זיא ךעלריטַאנ

 ,ןעגנערבוצ ךָאנ טעװ ןעמ זַא ,גנידַאב םעד טימ ,ןעמונעגוצ טלעג סָאד ןבָאה יז

 יװ יונעג ,ןקַאּפרַאפ ןוא ןריטרָאס טזומעג ןעמ טָאה טלעג עטכַארבעג סָאד

 ,קנַאב א ןיא

 ידיסח עתמא ,ןטסירק עקינייא זַא ,טקַאפ רעד ןרעוו טנכייצרַאפ ףרַאד סע

 םיצפחידלָאג עסיוועג טכַארבעג ןוא טעטימָאק ןיא ןעמוקעג ןענייז ,םלועה תומוא

 ,ליפעגטימ ןוא ךיילייב ןופ קורדסיוא סלַא ,עיצובירטנָאק רעד רַאפ טלעג ןֹוא

 / ,ןעוועג ןענייז ייז רעבָא ,ןעוועג ןענייז ןלַאפ עכלעזַא לפיוו ,ןגָאז ןוצ רעווש

 עיצובירטנָאק רעד ייב זַא ,טנעמָאמ ַא ךָאנ ןענעכייצרַאפ ָאד ףרַאד ןעמ

 ןוא רונשנדייז .א .רעײטשרָאפ-טעטימָאק יד ןופ ןטילעג טינ רענייק טָאה

 טײרּפַאב ,געט עכעלטע ןטסגניה ייב רעלעק ןיא ןציזּפָא ןכָאנ ,ןענייז בוש ברה

 ירטנָאק רעד ןופ לייט עטשרע יד טלָאצעגניא טָאה ןעמ יוװ םעדכָאנ ,ןרָאװעג

 ,גנוריצ ןוא דלָאג טימ טרעייטשעגייב בָאה ךיא רעכלעוו ןיא ,עיצוב

 גנורעדָאפפיוא ןַא ןעמוקַאב ךיוא ךיא בָאה עיצקַא-עיצובירטנָאק רעד תעב

 טנעקעג טינ טנעמָאמ םעד ןיא ךיא בָאה רעדייל ,טעטימָאק ןיא ךיז ןלעטשוצוצ

 קידנגלָאפ טריסַאּפ טָאה בוטש ןיא רימ ייב לייוו ,טעטימָאק ןיא ןָאט סָאװ סעּפע

 ,קילגמוא

 גנודלעמ ַא טקישעגוצ טסגניה רַאסימָאקסטיבעג רעד טָאה געט עבלעז יד ןיא

 ,ןסַאג עלַארטנעצ ייר ַא רעביא ןייג וצ טרעוורַאפ טרעוו ןדיי זַא ,טעטימָאק ןיא

 ,קָאטשניר ןטימ סַאג ןפיוא רָאנ ,ןרַאוטָארט יד ףיוא ןייג טינ ללכב ןרָאט ןדיי זַא

 ךָאנ ןעמ טָאה טָאטש ןיא .גָאטיײב טעטימָאק ןיא ןעמוקעגנָא זיא גנודלעמ יד

 רעניילק ַא ןזיװַאב םיוק טָאה טעטימָאק רעד .טסּוװעג טינ טעמכ םעד ןגעוו

 ןטסרעװשמַא טָאה הריזג עקיזָאד יד .םעד ןגעוו ןבעג ןסיווּוצ ןשטנעמ לָאצ

 בילוצ ,סַאג ןיא קינייו רעייז ןייז ןגעלפ רענעמ .ןעיורפ עשידיי יד ןפָארטעג

 .ןעיורפ ךרוד ןרָאװעג טקידיילרעד םינינע עקיבוטש עלַא ןענייז סענוּפַאכ יד

 ,םַארבָארטסָא יו ,ןסַאג עלַארטנעצ יד ףיוא ןרָאװעג זיא ןייג וצ טרעוורַאפ
 ,א .א (ַאשטיוועיקצימ) טקעּפסָארּפ עקסוועיגרָאעג ,עטיירב

 וצ םַארבָארטסָא ףױא קעװַא טייג יֹורפ ןיימ ןוא קילגמוא ןַא טפערט

 רעיינ רעד ןגעוו טסּוװעג ןיוש יז טָאה געווקירוצ ףיוא .ןיטסירק רעטנַאקַאב ַא
 קידנעייגכרוד .רענייטשי-קורב יד ףיוא ,סַאג ןטימ ןעגנַאגעג זיא יז ןוא ,הריזג
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 םעד טמיוצרַאפ ריא סָאטױא-טסַאל עשירעטילימ ייר ַא ןבָאה ,קירב ענרעזייא יד

 יד .ָאטױא ןרעטנוא ייג שטָאכ ןוא סַאג ןטימניא ןייטש ןבילבעג זיא יז .געוו
 זיא טױט ןרעכיז ַא ןופ ןעװעטַאר וצ ךיז ידכ .שיטירק ןרָאװעג זיא עגַאל

 ןופ יו ,זיא טנעמָאמ םעד ןיא .רַאוטָארט ןפיוא ןעגנורּפשעגפױרַא יורפ יד

 .טריטסערַא יז ןוא טנַאיצילָאּפ רעשיווטיל ַא ןסקַאװעגסױא ,דרע רעד רעטנוא

 טקירדרעד יז ןטלָאװ סָאטױא:טסַאל יד זַא ,תונעט עריא ןפלָאהעג טינ ןבָאה סע

 ןוא ,רַאוטָארט ןפיוא ןּפַאכפױרַא טנעמָאמ ַא ףיוא טזומעג ךיז טָאה יז זַא ןוא

 רעד טימ ןעגנַאגעג יז זיא טייצ עצנַאג יד לייוו ,טנעמָאמ ןייא ףיוא רָאנ עקַאט

 ,רעױמ רעד וצ יו םיא וצ ןדער טסנעק -- הלועּפ יד רעבָא זיא סָאװ .סַאג

 יד טָאה טרָאד .טַאירַאסימָאק ןיא םַארבָארטסָא ףיוא טיפעגקעװוַא יז טָאה רע

 ןעמ טָאה העש רָאּפ ַא ךָאנ .יז יו ,תונברק עכלעזַא ךָאנ ןפָארטעג ןיוש יורפ

 ןעועג רעבָא זיא עמרוט יד .עמרוט רעקשיקול ןיא טריפעגּפָא ןעיורפ עלַא

 טָאה ,ןעיורפ יד רַאפ טרָא ןייק ןעוועג טינ זיא'ס זַא ןדיי טימ טקַאּפעג ױזַא

 .קרַאמ-דרעפ ןבענ ,סַאגױפעטס ףיוא עמרוט-ןעיורפ רעד ןיא טריפעגּפָא ייז ןעמ

 ,קילגמוא םעד ןגעוו ןבעגעג ןסיווּוצ זדנוא ןעמ טָאה ןריסַאּפ ןכָאנ העש רָאּפ ַא ןיא

 ,םַארבָארטסָא ףיוא טַאירַאסימָאק םוצ ךיז ןעמ טביילקרעד יװ ?ןעמ טוט סָאװ
 םַארבָארטסָא יד טינ ךיוא ןוא סַאג-עטיירב יד טינ ןייגכרוד טינ רָאט ןעמ זַא

 ןענייז רימ ,ןעװעג טינ זיא ףיוה רעזדנוא ןופ גנַאגכרוד רערעדנַא ןייק .אפוג

 ןעוועג זיא רעדניק יד ןופ ןייוועג עקידנסײרצרַאה סָאד .רעטנעצ ןטכער ןיא ךָאד

 ןביילב ןַאד ,טױט םוצ ןפיול טסייה ,ןיײרַא טַאירַאסימָאק ןיא ןפיול .רעשל ןיא

 רערעכיז ַא סע זיא -- ןייג טינ ;ןטַאט םעד ןָא ןוא ןעמַאמ רעד ןָא רעדניק יד

 -ײצילָאּפ רעד וצ רעטנענ רעגייז רעד ךיז טקור ָאד ןוא .יורפ רעד רַאפ םוקמוא

 ,העש

 קעװַא ןיב ןוא ןעמַאמ ןיימ טימ ,רעדניק יד טימ טנגעזעג ךיז בָאה ךיא
 רימ טָאה'ס ..ןעגנַאגעג ןיב ךיא טימעג ַארַאפ סָאװ טימ ...טָארַאב סטָאג ףיוא

 םענרושזיד סלַא ןפָארטעג ךיא בָאה ָאד .טַאירַאסימָאק ןיא ןעמוקוצנָא טקילגעגּפָא

 רע טָאה ,לַאפ םעד ןגעוו ךיז קידנסיוורעד .טנַאיצילָאּפ ןשיווטיל ןטנַאקַאב ַא

 ןייד זיא יז זַא ,טגָאזעג טינ יז טָאה ױזַא יו ,שטייט'ס, :טּפַאכעג ּפָאק ןרַאפ ךיז

 טעּפש ןיוש זיא טציא רעבָא .טײרּפַאב ךיילג ןעוועג יז ךָאד טלָאװ ךיא ,יורפ

 טַאירַאסימָאק ןיא ןטלַאה טנעקעג טינ ןעיורפ ליפ ױזַא בָאה ךיא .ןלַאפרַאפ ןוא

 -טלעג עסיוועג ַא ןלָאצַאב ןצ רָאפ םיא גייל ךיא ,"עמרוט ןיא טקישעגּפָא ייז ןוא

 ,ןיינ, .ןעיײרפַאב וצ ףיוא עמרוט ןיא לטעצ ַא ןבעג רימ לָאז רע ידכ ,ףָארטש

 ןוא ,טנַאדנעמָאק-טָאטש רעשיווטיל רעד ןעמיטשַאב זומ ףָארטש יד ,רע טגָאז

 ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא .."לבור 15000 זיב 2000 ןופ טפערטַאב ףָארטש יד

 טיורב אליק ַא טסָאקעג ןַאד טָאה לבור ןייא !ףָארטש ַאזַא .רעטרעטישרעד ַא
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 טנַאיצילָאּפ רעד ..עיצובירטנָאק ַא שממ ךָאד זיא סָאד .קרַאמ ןצרַאװש ןפיוא

 ךָאנ ,ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ ,גנונעדרָארַאפ עמייהעג ַא ןזיוועג ןַאד רימ טָאה

 ...טעטימָאק ןשידיי ןיא ןבעגעג ןסיווּוצ הריזג יד טָאה ןעמ רעדייא

 יד לייו ,ןפױלמײהַא טוומעג בָאה ךיא ,5 רַאפ ןרָאװעג זיא רעגייז רעד

 .ןדייב זדנוא רַאפ קידנרעטיצ סיוא ןטרָאד ךָאד ןעייג רעדניק

 שטנעמ ַא יװ ,ןלַאפַאב םינכש יד ייס רעדניק יד ייס ךימ ןענייז בוטש ןיא

 ןעמונעגוצ ןיוש ןיב ךיא ךיוא זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז ייז .טלעוו רענעי ןופ

 ,ןרָאװעג

 :ןעיירש ןוא ןענייוו סרעדניק יד קידנעעזוצ ןסירעג ךיז טָאה ץרַאה סָאד

 ...עמַאמ ,עמַאמ

 ןופ ,ןשטנעמ ןטסרעיײיט ןופ לרוג ןרַאפ רעצ ןופ ,טייקיזָאלספליה רעד ןופ

 ..ןרעוו ןסירעצ טפרַאדעג ץרַאה סָאד טָאה -- רעדניק ןוא ןעמַאמ רעד ןופ רעצ

 ,רעבירַא זיא טכַאנ יד ןוא ןטלַאהעגסיוא טָאה ץרַאה סָאד רעבָא

 ןסײרוצסױרַא -- טעברַא רעד וצ ןטָארטעגוצ ךיילג ךיא ןיב ירפרעדניא

 ,אקשישזריב יּפָארּפ םוצ קעװַא ךיא ןיב לכ םדוק .טנעה עשינלזג יד ןופ יורפ יד

 ךַאז עצנַאג יד לייװ ,טנַאדנעמָאק ןשיװטיל םוצ ווירב ַא םיא ייב קידנטעב

 ןעמ טָאה לָאמ סָאד זַא ,ןייז הדומ זומ ךיא .תושר ןייז ןיא ןעוועג טציא זיא

 םוצ ווירב ןעמערַאװ א ןבעגעג רימ ךיילג ןוא שימייה רעייז ןעמונעגפיוא ךימ

 ,טגַאדנעמָאק-טָאטש םוצ ןעמוקעג ךיא ןיב גנונעפָאה טימ לופ .טנַאדנעמָאק
 -ללכ ןוא דיקנַאב רענליו םענעזעוועג ןופ הריד יד ןעמונרַאפ טָאה רעכלעוו

 ,זױה סיורג ןייז ןיא ,עקנַאילוגָאּפ סיורג ףיוא ,ה"ע שטיווָאמינוב לארשי רעוט

 :טכַארטעג ךיז בָאה ךיא ןוא טנַאמער ןכעלטנירג ַא ןטרָאד טכַאמעג טָאה ןעמ

 ,ןבעל גנַאל ַא ףיוא ךיז ןעמענרַאפ ייז זַא ,סיוא טמוק ךָאנ טנָאמער ןטיול

 רימ רע טָאה ,וירב םעד טנַאדנעמָאק םעד ןבעגעגרעביא בָאה ךיא ןעוו

 םעד ןבירשעגרעטנוא ןיש טָאה רע ..טעּפש ֹוצ ןיוש זיא'ס זַא ,טרעלקרעד

 טמיטשַאב ןײלַא בָאה ךיא ,רע טגָאז ,בגא ,ףָארטש לבור 2000 -- לייטרוא
 ,קידנליפסױרַא ןוא תמא טגָאז רע זַא ,ןעזעג בָאה ךיא ..."ףָארטש עטסנעלק יד

 .םייהַא קעװַא ךיא ןיב ,ןעמוקַאב טינ רעמ םיא ןופ ךיא לעװ ךַאז םוש ןייק זַא

 ,עמוס עשּפיה ַא ןעוועג טנעמָאמ םענעי ןיא זיא לבור 3000 ,טגָאזעג יו ,םגה

 ןופ החמש יד ךָאד זיא ,ןמוזמ ןיא טַאהעג טינ בוטש ןיא ןבָאה רימ עכלעוו
 ךיז טָאה סע .ןבײרשַאב וצ טינ ןעװעג םינכש ןוא רעדניק ןוא ןעמַאמ רעד

 -רַאפ ךָאד ןעמ זומ ?טלעג סָאד ןעמ טּפַאש ױזַאיװ ,הלאש יד טלעטשעגקעוװַא

 .טסיזמוא טושּפ -- םניח יצחב ןעוועג ןַאד ןכַאז ןענייז ,ןכַאז-בוטש ןופ ןפיוק

 רימ זיב טרעיודעג טָאה געט ייווצ !?לענש ױזַא ןעמ טפיוקרַאפ ױזַא יוװ ןוא ווו

 טלָאצ יו -- םעלבָארּפ יינ ַא ןענַאטשטנַא זיא ןַאד .טלעג סָאד ןפַאשעג ןבָאה
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 טפרַאדעג רעדיו ןעמ טָאה טיווקיקנַאב ןטימ .קנַאב ןיא טלעג סָאד ןייא ןעמ

 .ןעיירפַאב וצ ףיוא עמרוט ןיא לטעצ ַא ןעמוקַאב ייז ןופ ,רוטנַאדנעמָאק ןיא ןייג

 .ןרָאװעג טקידיילרעד ןענייז ןטעטילַאמרָאפ עלַא ןוא גָאט ַא ךָאנ טרעיודעג טָאה'ס

 לפיו ,קערשיטיוט לפיוו ..ןרָאװעג טקידיילרעד -- טכייל ױזַא ךיז טדער'ס

 ,ןעגנַאגעגכרוד ,ןפלָאהעג רימ ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ןוא ךיא ןיב ןרַאפעגסנבעל

 קעװַא ךיא ןיב לטעצ ןטימ .לטעצ סָאד ןעמוקַאב וצ ןעוועג הכוז ןבָאה רימ זיב

 ,עמרוט ןיא ןייג רימ טימ לָאז רע זַא ,טַאירַאסימָאק ןיא טנַאיצילַאּפ ןשיווטיל םוצ

 ךיוא רימ טָאה ןעמ ,טַאהעג ארומ ךיא בָאה עמרוט ןיא ןײגניײרַא ןיײלַא לייוו

 ,ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןוא רעװַאר א ףיוא ןרָאפעג זיא טנַאיצילַאּפ רעד .ןסייהעג טינ

 גָאט םעד רעבָא .ןיווטיל רעד רָאנ ןיירַא זיא עמרוט ןיא ,רעטריטסערַא ןַא יו

 -רעביא םיוק ..ןגרָאמ ףיוא סע טגײלעגּפָא רָאנ ,טײרפַאב טינ יורפ יד ןעמ טָאה

 רימ זיב ,טליײצעג רימ ןבָאה עדנוקעס עדעי ,טונימ עדעי .טכַאנ יד ןעמוקעג

 ..יורפ יד ןעזרעד וצ רעטצנעפ ןכרוד ןעוועג הכוז ןבָאה

 ןעמערָא ןַא ןופ עילימַאפ ַא ייז ןשיווצ .םינכש טימ לופ ןעוועג זיא בוטש יד

 רעכלעוו רַאפ ,ןעמונעגוצ געט יד ןיא ךיוא טָאה ןעמ יורפ סנעמעוו ,רעדיינש

 טָאה רעדיינש רעקיזָאד רעד .טלעגיזיילסיוא לבור 15000 טרעדָאפעג טָאה ןעמ

 יד .עמרוט ןופ טעװעטַארעגסױרַא יורפ יד ןוא בוטש ןופ טפיוקרַאפסיױא ץלַא

 ,.רעדניק יד ןופ דיירפ יד ,בוטש ןיא החמש

 ןסע .עמרוט ןיא ןבעל ןגעוו ןבעגעגרעביא יורפ יד זדנוא טָאה טשרע ָאד

 יז סָאװ ,ערּויל עצרַאװש לסיב ַא טימ תעל-תעמ ַא טיורב ָאקעד 12 ןעמ טיג

 ץומש ןוא טפַאשגנע יד .וצ טינ ךַאז ןייק ןעמ טזָאל טָאטש ןופ .עװַאק ןפור

 טימ סָאװ :ןשטנעמ סעיטרַאּפ וצ ןעמ טמענ טכַאנ עדעי ,עכעלרעדיוש ַא זיא

 סנעמעוו יװ .ןכָאװ עגנַאל טרָאד טציז'מ .טינ רענייק טסייוו ,רָאפ טמוק יײיז

 ןענייז עמרוט ןופ ...געט-קינָאה יד ןעוועג ךָאנ ןענייז סָאד ןוא .סיוא טלַאפ לרוג

 ךיילג קעװַא ןענייז עקירעביא יד .ןעיורפ עטלייצעג רָאנ ,יורפ ןיימ יװ ,סױרַא

 .רעטעּפש טסוװרעד ךיז ןעמ טָאה ,ךעלריטַאנ ,סָאד ,רַאנָאּפ ףיוא

 וצ ןעז ךיילג טזומעג טעטימָאק רעד טָאה ,עיצובירטנָאק יד טרטּפענּפָא

 ץלַא ןרָאװעג זיא ןסַאג יד ףיוא שינעּפַאכ יד .עגַארפ-סטעברַא יד ןרילוגער

 רעטרעדנוה .סַאג ןיא ןייגוצסױרַא ןעוועג ךעלגעממוא טושּפ ןיוש זיא'ס ,רעקרַאטש

 ןבָאה ,"עטוג , יד ,רעניווטיל יד .ןײרַא רעסַאװ ןיא יו ןענייז ןדיי רעטנזיוט ןוא

 ,קסבעטיוו ,קסנימ :דנַאלסור ןייק טעברַא ףיוא סױרַא טריפ ןעמ זַא ,טגָאזעג

 ןעמ טגעלפ רעזייה יד ןופ ןשטנעמ ןעמענוצ םייב .וו .א .א קסנעלָאמס ,לעמָאה

 טעװ ןטרָאד, לייוו ,טינרָאג רעמ ,ףייז טימ ךוטנַאה ַא ךיז טימ ןעמענ ןסייה

 ןעוועג סָאד זיא ,ןזיװעגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה סע יװ ,"ןעמוקַאב ץלַא ןעמ
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 ןעמ טָאה ,טריפעגקעװַא תונברק יד טָאה ןעמ ןיהּוװ ,רַאנָאּפ ףיוא לייוו ,קיטכיר

 ..טפרַאדעג טינ ךַאז ןייק ןיוש

 סנטשרע ,עגַארפ-סטעברַא יד ןרילוגער טזומעג טָאה טעטימָאק רעשידיי רעד

 ןופ עגַארפ יד קידנענערב ןרָאװעג זיא -- סנטייווצ ,םימעט-סטייהרעכיז בילוצ

 ױטקודָארּפ ןייק .ןבעל םוצ םומינימ םעד ןבָאה ןוא ןבעל זומ ןעמ .ץנעטסיזקע

 ןופ ןבעל ןעמ ןעק גנַאל יװ ,טינ טיורב ןייק ,טַאהעג טינ ןדיי ןבָאה ןטרַאק

 סיורג טימ טָאה ןעמ ןוא ןעלטימ יד טזָאלעגסיױא ךיז ןבָאה םלוע םייב ? ןטיירג

 סעּפע ןוא טיורב ןעגנערב וצ יבַא ,ןטעברַא וצ ּוו רעטרע טכוזעג רַאפעגסנבעל

 ייב רעצעלּפ-סטעברַא ןפַאשעג ךיז רַאפ ןײלַא ןבָאה ןדיי לייט ,טיורב םוצ

 ןשידיי םעד ךרוד טעברַא ןעמוקַאב ןבָאה ןדיי ךס ַא .רעניווטיל ייב ,ןשטייד יד

 ,סאקארוב ,ןַאמיסגנודניברַאפ ןשיװטיל םעד ךרוד ,טָאה רעכלעוו ,טעטימָאק

 רעדעי ףױא ,רעטעברַא עשידיי ןלעטשוצוצ ףיוא ?עיסעצנַאק, יד ןעמוקַאב

 ןדיי רעטנזױט ךיז ןגעלפ גָאטרַאפ .רעניווטיל ןוא ןשטייד יד ןופ גנורעדָאפ

 -סטעברַא ערעייז וצ ןייג זײװסעיטרַאּפ ןטרָאד ןופ ןוא טעטימָאק ןיא ןלעטש

 ,סַאג ןופ ןּפַאכוצ טינ טצוו ןעמ זַא ,גנורעכיזרַאפ-ומכ א ןעוועג זיא סָאד .רעצעלּפ

 ןבָאה סע לייוו ,הלוגס עפַאנק ַא רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סָאד ךיוא רעבָא

 רעקיזָאד רעד טימ ...סַאג ןופ עיטרַאּפ עצנַאג יד ןעמענוצ ןופ ןלַאפ ךס ַא טריסַאּפ

 טינ זיא רע שטָאכ ,דרָאבגנַאל .א טריפעגנָא טייצ עטצעל יד טָאה גנולײטּפָא

 ימוא עקַאט רע ןיא ןטסָאּפ םעד ףױא .טעטימָאק ןיא דילגטימ ןייק ןעוועג

 ,ןעמוקעג

 עקידרעטעּפש יד ןיא ,רחוס-ןזייא ןַא ןעוועג דרָאבגנַאל זיא המחלמ רעד זיב

 .קנַאב רעשידיי רעסיורג ,רעטלַא ןַא ןופ רָאטקעריד ןעוועג רע זיא ןרָאי

 רעשיטַארקַאמעד רעשידיי רעד ןיא רעוט רעוויטקַא ןַא ןעוועג זיא דרָאבגנַאל
 ,ײטרַאּפ

 ניוװָארּפ רעד רַאפ רעטעברַא טכוז ןעמ

 ,ץניווָארּפ רעד ןיא טעברַא ףיוא ןבירשרַאפ ןַאד ךיז ןבָאה ןדיי לָאצ עסיורג ַא
 טעברַא ףיוא ןרָאפעגסױרַא זיא ןעמ .קיאור ןייז טעװ טרָאד זַא קידנענעכער
 ןדיי ןבָאה טרָאד .וו .א .א עקאוו-עלַאיב ,רוגיינראשט ,עשטָארטאז ,ענעק ןיא
 ,טכעלש טינ ןעוועג טרָאד ייז זיא טייצ עסיוועג ַא ,ףרָאט ןבָארג םייב טעברַאעג
 סָאװ ,טיילעגנוי עשיטָאטש עשידיי .ענשזרָאטַאק ַא ןעוועג זיא טעברַא יד טגה
 וצ ןעגנוװצעג ןעװועג ןענעז ,ןעזעג טינ ףרָאט ןייק ןבעל רעייז ףיוא ןבָאה
 ןײרַא טכַאנ רעד ןיא זיב גָאטרַאפ ןופ ןּפמוז יד ןיא עטעקַאנ בלַאה ןטעברַא
 שממ זיא סע ןוא ,ןעיורפ ליפ ןעוועג טקיטפעשַאב ךיוא ןענייז טעברַא רעד ייב
 עשידיי ערעזדנוא ןופ רעיודסיוא םעד ,טּפַארק-סטעברַא יד ןרעדנּוװַאב וצ
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 ךעלדיימ ןוא םירוחב ערעזדנוא ךיז ןבָאה טייצ רעצרוק א ןופ ךשמב .ךעלדיימ

 ןיא ןבילג ןוא טומ סיורג טימ .טעברַא רעד ןיא טריזילַאיצעּפס קידנצנעלג

 רעכעלרעדיוש ,רעיינ רעד וצ טסַאּפעגוצ טכייל ךיז ייז ןבָאה ,ןגרָאמ ןרעסעב ַא

 עקידתודוסי ַא ךָאנ טַאהעג טָאה ץניוװָארּפ רעד ףיוא טעברַא יד .טייקכעלקריוו

 עקימורַא יד ייב ןטקודָארּפ ןעמוקַאב טכייל טנַאקעג ןעמ טָאה טרָאד -- הלעמ

 טינ ַא ןעוועג םירעוּפ יד טימ טקַאטנָאק רעקיזָאד רעד זיא ,ךעלריטַאנ .םירעיוּפ

 טלָאצַאב רַאפרעד ןבָאה יורפ רעדָא ןַאמרעגנוי רעשידיי ןייא טינ ןוא ,רעלַאגעל

 עקימורַא יד טימ ןטפעשעג טכַאמעג ןעמ טָאה ךָאד .סנבעל עגנוי ערעייז טימ

 יד רַאפ ךיוא רָאנ ,ךיז רַאפ רָאנ טינ ןסע וצ ייז ייב ןעמוקַאב ןוא םירעיופ

 יד ייב טעברַאעג ןבָאה עכלעװ ,יד .טָאטש ןיא ענעבילבעג יד ,עטסטנעָאנ

 ,ןענייש-סגנוקיטעטשַאב ןעמוקַאב ןבָאה ,טָאטש ןיא רעניווטיל ייב רעדָא ןשטייד

 ןעגייש עקיזָאד יד .עיצוטיטסניא רערעדנַא רעדָא רעד ןיא ןטעברַא יז זַא

 ןענייש יד ןגעלפ טשרעוצ .סענוּפַאכ יד ןגעק הלוגס ַא ןייז טפרַאדעג ןבָאה

 יד זַא ,ךָאנרעד .ןעלּפמעטש ערעייז טימ ןיילַא סעיצוטיטסניא יד ןבעגסױרַא

 ןעמ טָאה ,ןענייש עקיזָאד יד טימ ןענעכער טרעהעגפיוא ךיז ןבָאה סענוּפַאכ

 זַא ןעלּפמעטש עלעיציפָא עשישטייד רעדָא עשיווטיל טימ טלּפמעטשעג ייז

 ןשיווטיל ןטימ טגרָאזַאב ןענייש יד ןעמ טָאה ,קינייװ ןרָאװעג ךיוא זיא סָאד

 ךיוא ןבָאה סענוּפַאכ יד ןעוו .לדרעפ ַא זיא םעלבמע ןייז סָאװ ,לּפמעטש-הכולמ

 ןכיירגרעד וצ טכוזעג ןעמ טָאה ,טגיילעג טינ טכַא ןייק לּפמעטש םעד ףיוא

 -רַאפ ןעװעג טָאטש ןיא ןעמ זיא ןכָאװ עכעלטע .ץיירקנקַאה ןטימ לּפמעטש ַא

 ,לּפמעטש רענעי רעדָא רעד ,הלועּפ יד רעבָא זיא סָאװ ,ןעלּפמעטש יד טימ טלמוט

 ןסַאג יד ןופ טּפַאכ ןעמ ,רעהפיוא ןָא טָאטש ןיא ןעוועדליוו סענוּפַאכ עשיווטיל יד

 ףיא טקוק ןעמ ,ןציירקנקַאה טימ ,ךעלדרעפ טימ -- ןענייש טימ ,רדסכ ּפָארַא

 ..ןיֹרַא רעסַאװ ןיא יו ,ןדנווושרַאפ ןרעוו ןשטנעמ .טינרָאג

 בָאה ןשטייד יד ייב ןטעברַא ןעגנַאגעג טינ טעברַא םוש ןייק וצ ןיב ךיא

 ירַאפ ייב טעטימָאק םעד ןפלָאהעג ךיא בָאה לָאמ עכעלטע ,טלָאװעג טינ ךיא

 ןעוועג זיא ,קידנעטש ףיוא ,טעטימָאק ןיא ןביילב ןגעקַאד .סעיצקַא ענעדייש

 רעדיוו ,ןבעג טנעקעג טינ טעטימָאק רעד ריִמ טָאה ןייש ןייק לייוו ,ךעלגעממוא

 ,טזַאלעג טינ טושּפ דרָאבגנַאל .א ךימ טָאה ;טעטימָאק ןיא ןייז וצ ןייש ַא ןָא

 .ןעוועג עקַאט זיא ױזַא .ךעלרעפעג רעייז זיא סָאד זַא ,קידנטלַאה

 זיא בוטש ןיא ןציז סָאד רעבָא .בוטש ןיא ןבילבעג ךיא ןיב געט עכעלטע
 .ןטלַאהסיוא םוצ טינ שממ ןרָאװעג זיא עגַאל יד .ךעלרעפעג רעקינייװ טינ ןעוועג

 ןפלעה וצ ידכ ,תוחוכ ערעייז עלַא ןדנָאװעגנָא ןבָאה רעדילגטימ-טעטימָאק יד
 ,רעבָא יז ןבָאה סָאװ .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טיױנ יד ןרעדניל וצ

 | ?ןָאט טנעקעג ,ךעבענ
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 ייסרעווינוא ןטלַא ןיימ טימ סעומש ַא ייב ,טעטימָאק ןיא גָאט ןסיוועג ַא ןיא

 גנילצולּפ רימ ןרעהרעד ,עגַאל רעשיגַארט רעד ןגעוו ןָאק סחנּפ .וודַא רבח-טעט

 ןיוטיל א טָאה רעױט-טעטימָאק ןופ זַא ,סױרַא ךיז טזייוו .סַאג ןופ למוט ַא

 ,ןיווטיל םוצ ןפָאלעגסױרַא ןענייז רימ .בוש ברה ןקידנעמוקנָא םעד ןָאטעג ּפַאכ ַא

 ןײלַא רָאנ ליו רע לפיוו םיא ןטָאבעגנָא ,בר םעד ןזָאלוצּפָא םיא ייב ןטעבעג

 זיא ױזַא .טריפעגקעװַא בר םעד טָאה ןיווטיל רעד .טנַאװ רעד וצ דער ,רעבָא

 ףיוא ןעמוקעגמוא ,ויטקַא רעייז ןעוועג געט יד ןיא זיא סָאװ ,בוש ברה רעד

 רעטייווצ ַא ןופ ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא טָאטש יד זיא געט עבלעז יד ןיא .רַאנַאּפ

 ןוא ןטבילַאב ,ןטלַא םעד ןעמונעגוצ ןעמ טָאה בוטש ןייז ןופ :העידי רעכעלנע
 טינ טָאה ןוא ךַאװש ,קנַארק ןעוועג זיא בר רעטלַא רעד .דירפ ברה ןטצעשעג

 ,ךיז ףיוא ןגָארטעג בר םעד ןבָאה ,םינכש ,ןדיי עכעלטע ,ןייג ןײלַא טנעקעג

 עדייב יד רַאפ ןצנעוורעטניא םוש ןייק .ןעמוקעגמוא עלַא ייז ןענייז ױזַא ןוא

 ,ןפלָאהעג טינ ןבָאה םינבר ענעמונעגוצ

 טגעלפ רע .בֹר רעשירעטילימ ךיוא ןעוװעג ענליוו ןיא זיא דירפ ברה

 ,רעטילימ ןיא ייז ןריטורקער םייב רענלעז עשידיי יד ןרעוושנייא

 יײס ,טקַאטנָאק ןטקעריד ַא טַאהעג ןדיי ךָאנ ןבָאה ןטייצ עטשרע יד ןיא

 ןשיוװטיל ןיא לָאמַא ןייז ןיימ ייב .רעניוטיל יד טימ ייס ןשטייד יד טימ

 קורק רזעילא ןפָארטעג טרָאד ךיא בָאה ,טסערַא סיורפ ןיימ ןגעוו טעטימָאק

 ןיא ןעמוקעג ןענייז ייז .ןָאק סחנּפ .ודַא ןוא (רעקרעװטנַאה יד ןופ רעציזרָאפ)

 יז ןבָאה ,עגַאל רעד ןגעוו עגַארפ ןיימ ףיוא .עיצובירטנָאק רעד ןופ םינינע

 -מוא ןיימ ןגעוו טלייצרעד ייז בָאה ךיא ..."רעטיב רעייז ,רעטיב, :טרעפטנעעג

 טכַאמ רעד טימ טקַאטנָאק רעטקעריד רעד זַא ,טרימרָאפניא ךימ ייז ןבָאה ,קילג

 סלַא ,סאקארוב ,ןיווטיל ַא טמיטשַאב ןבָאה ןשטייד יד .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא

 טזומעג ךַאז רעדעי ןגעוו ךיז ןעמ טָאה ןָא טנעמָאמ םעד ןופ .ןַאמ-סגנודניברַאפ

 רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא סָאד .ןקידיילרעד ץלַא םיא ךרוד ןוא ןסאקארוב וצ ןדנעוו

 ךרוד טנָאקעג ןוא רעניווטיל טימ ןטּפַאשטנַאקַאב טַאהעג ןבָאה ןדיי לייוו ,ּפַאלק

 ענלצנייא ןיא ןרעטכיילרַאפ סָאװטע ,תוחּפה לכל ,ןקידיילרעד סָאװ סעּפע יז
 ,ןלַאפ

 יקצולירֿפ ַאלוַאֿפ ןוא חנ ןופ םוקמוא

 ,יקצולירּפ חנ טימ ןריסערעטניא ןעמונעג ךיז טָאה'מ

 ,טרעדָאפעג ןוא גנוניווװו ןייז ןיא ןעמוקעג ןעמ זיא ןגרָאמירפ ןסיוועג ַא ןיא

 ןופ ןעמוקַאב חנ טָאה טַארַאּפַא םעד) טַארַאּפַאיָאידַאר ןייז ןבעגּפָא לָאז רע זַא

 םעד ןקישּפָא דלַאב טעװ יז זַא ,טרעפטנעעג טָאה ַאנילוַאּפ .(רעגָאװש ןיימ

 ןיוש טָא; :טרעפטנעעג רעניווטיל יד ןבָאה ,"ןיינ, .רעטכעוו ןכרוד טַארַאּפַא
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 לייוו ,ןגָארטקעװַא םיא לעװ ךיא ,טמוק, ,ַאלוַאּפ טגָאז ,"טוג ,ונ, ."ןגיײלּפָא טינ

 רעייז טימ רעניווטיל יד ."ןייג טינ ןעק ןוא קנַארק זיא רָאסעּפָארּפ רעד

 ןגָארט ןוא זדנוא טימ ןייג זומ ןײלַא רָאסעּפָארּפ רעד רָאנ ןיינ, ןשירָאגעטַאק

 טייהרעקנַארק טָאה יקצולירּפ חנ .ןפלָאהעג טינרָאג טָאה סע .?טַארַאּפַא םעד

 טכַאמעג קיטסול רעניווטיל יד ךיז ןבָאה געוו ןפיוא .טַארַאּפַא םעד ןגָארט טזומעג

 .ןקידעבעל ַא קירוצ ןעז וצ טבעלרעד םיוק םיא טָאה'מ .םיא רעביא

 ,בַאטש-גרעבנעזָאר ןופ ,לאפ ר"ד ןעמוקעגנָא ענליוו ןייק זיא טייצ רעד ןיא

 ןופ רערעהוצ רעקילָאמַא -- שיערבעה ןוא שידיי טנעקעג טוג טָאה לאפ ר"ד

 הנוממ רעד ןרָאװעג טציא סָאד זיא רע ,םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא ןשיערבעה

 טלמַאזעגנָא טָאה -- אטילד םילשורי -- ענליוו סָאװ ,תורצוא-רוטלוק יד רעביא

 רעדליוו א ןופ טנעה יד ןיא רעבירַא רעטציא ןענייז תורצוא יד .תורוד טייז

 -רַאפ ןוא ןטסיוװרַאפ ןופ טעברַא עשיטַאמעטסיס א ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,היח

 | ,ןטכינ

 ןעמ טָאה ןיקצולירּפ חנ ."ָאװיי, םוצ ןעמונעג לאפ ר"ד ךיז טָאה לכ םדוק -

 עיױנעג ַא םיא ןופ טרעדָאפעג טָאה לאפ ר"ד ּוװ ,?ָאוװיי, ןיא טריפעגקעוװַא

 יד .ָאד ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןטַאקינּוא ןוא ןטייקידריוקרעמ עלַא ןופ המישר

 גָאט ןדעי טגעלפ יקצולירפ ןוא ,ןכָאװ רָאּפ ַא טרעיודעג טָאה טעברַא עקיזָאד

 ןיא טעברַא רעד וצ ,טנַאיצילָאּפ ןשיװטיל ַא ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא ,ןייג

 ןעזעג לָאמ רָאּפ ַא ךיז ךיא בָאה טייצ רעד רַאפ .םייהַא קירוצ ןוא "ָאוויי,

 -מינתוחמ רעטנעָאניוצ רעד בילוצ ןקָארשעגרעביא טוג ןעוועג זיא יז ,ןַאלוַאּפ טימ

 סָאד ךיז טעװ סטוג ןייק טימ זַא ,טליפעגסיורָאפ טָאה יז ,לאפ ר"ד טימ טּפַאש

 ןןעמוקעג טינ ןיוש םייהַא יקצולירּפ זיא טנװָא ןַא םענייא ןיא ,ןקידנע טינ

 רע זיא ָאּפַאטשעג ןופ ,ָאּפַאטשעג ןיא טריפעגקעװַא םיא ןעמ טָאה "ָאװיײ, ןופ

 רע זיא בוטש ןיא .?ָאװײ, ןיא ןרָאװעג טכַארבעג גָאט ןדעי רעטייוו רעבָא

 ןיהּוװ ,ָאװיי, ןיא ןעז םיא טימ ךיז טגעלפ ַאלוַאּפ ,ןעמוקעג טינ רעמ ןיוש

 ןטלַאהעגנָא טָאה עגַאל עקיזָאד יד .ןטקודָארּפ ןוא שעוו טגנערבעג םיא טָאה יז

 -עג טינ ןיוש ללכב יקצולירּפ זיא ןגרָאמירפ ןטמיטשַאב ַא ןיא .געט עכעלטע

 ,?ָאװיי, ןיא ןרָאװעג טכַארב

 ,ערעדנַא ןשיווצ ,םיא ןגעוו סעיסרעוו ענעדיישרַאפ ןעגנַאגעגמורַא ןענייז סע

 ,בַאטשטּפױה סגרעבנעזָאר ןיא דנַאלשטייד ןייק טקישעגסױרַא םיא טָאה'מ זַא

 :עיסרעוו עטייווצ א ןעוועג זיא תמא רעד רעבָא ,טעברַא עכעלטפַאשנסיװ ףיוא

 רעד ,ןטקיזמעצ ַא ,ןטקיטולבעצ ַא עמרוט רעקשיקול ןיא ןעזעג םיא טָאה ןעמ

 רע זיא דנַאטשוצ אזַא ןיא .דמעה קיטש ַא טימ ןדנוברַאפ ּפָאק רעטקיטולברַאפ

 רעשידיי ַא ןיא ךיא בָאה 1947 רעבמעצעד ןיא .עמרוט ןיא דרע רעד ףיוא ןגעלעג

 סָאד טָאה עינארעמאפ ןיא, זַא ,ץיטָאנ ַא טנעיילעג גנוטייצ רעשידנעלסיוא
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 ,יקסװעזיַאג ןיטנַאטסנָאק קַאילָאּפ םעד טוט םוצ טלייטרוארַאפ טכירעג עשיליופ
 ןרָאװעג ןענופעג זיא רעכלעוו ,ענליוו ןיא "ָאּפַאטשעג, רעד ייב רעטעברַאטימ ַא
 טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי םעד ןופ רעדילגטימ יד ןדרָאמרעד ןיא קידלוש
 רעשידיי רעטמירַאב רעד ןעוועג זיא תונברק ענייז ןופ רענייא .ענליוו ןיא "ָאוויי
 .."יקצולירּפ חנ רעלעטשטפירש

 -סקלָאפ , רעװעשרַאװ רעד ןיא ןענייז ,1965 ץרעמ ןט18 םעד ,קיטשרענָאד

 ןיא ענענופעג ,ןטנעמוקָאד ןוא תועידי ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ 43 רעמונ ?עמיטש
 ;יקצולירּפ חנ ןגעוו ,ענליוו

 םענופ גוצסיוא רעד ךיז טניפעג ןינע ןכעלנעזרעּפ ןייז ןופ עקּפַאּפ רעד ןיא,

 -ינוא ןופ טקיטייזַאב ןרעוו סע ןכלעװ טול ,1941 ילוי ןט1 ןופ 71--2 טקַא,

 ,ינוי ןט22 ןופ טנכערעג טרעוו גנוקיטייזַאב יד .ןדיי-רעטעברַאטימ עלַא טעטיסרעוו

 םַאלָאקימ רָאטקער רעד לעּפַאב םעד טָאה ןבירשעגרעטנוא ...ויטקַאָארטער טסייה'ס

 ןעמונעג ,טסילַאנָאיצַאנ רעזַאושזרוב רעשיווטיל ַא יו טָאה סָאװ ,ָאקשישזריב

 וו .א .א .,.רעּפַאכרַאפ ןשירעדרעמ םעד ןעניד וויטקַא

 רענליוו ןופ שינעגיײציטנעצָאד סיקצולירּפ ךיוא ךיז טניפעג עקּפַאּפ רעד ןיא
 יז ,ןכירטש עטיור ייווצ טימ טציירקעגכרודַא זיא שינעגייצ יד .טעטיסרעווינוא

 רעד ךרוד ,ןפייטש ןופ לטרַאק ןיילק א ךיוא טרָאד ןַארַאפ .טכַאמעג קיטליגמוא

 חנ ןגעװ לטרַאק-רעטסעיער סָאד זיא סָאד ,ריּפַאּפ םענערָאװעג טלעגרַאפ טייצ

 ,1941 ילוי ןט28 םעד ןלַאפעגנײרַא רע זיא ייז וצ .ָאּפַאטשעג רעד ייב ןיקצולירּפ

 םעד טרידיווקיל, : טניט טימ שיניצ ןבירשעגוצ זיא "ןזָאלעגסױרַא, הרוש רעד ןיא

 -עברַאַאבכַאז , רעד ,ןעוויזנעלאּפ רעריפמרוטשרעטנוא רעד ,71941 טסוגױא ןט2

 -נסיוו ןטסּוװַאב םעד טקישעג קיטנעהנגייא טָאה "ןינע סיקצולירּפ , ןופ ?רעט
 ,טיוט םוצ ןַאמסטּפַאש

 ,עויטקַא ,ענעעזעגנָא יד ןופ רענייא ןבעל ןייז טקידנערַאפ טָאה ױװַא טָא

 -- םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עטעדליבעגיךיוה ןוא עקיטומ

 רעכעלדימרעדמוא ןוא חמ ןקיניױפרַאש ןייז טימ טמשעג טָאה סָאו שטנעמ ַא

 ןטעברַא-שרָאפ עטסנרע רַאפ ןטסנידרַאפ ערַאבצַאשמוא טָאה סָאװ ,טײקמַאזטעברַא

 רענרעדָאמ ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ : ערעדנַא ןשיווצ ,ןטיבעג עשידיי ךס ַא ףיוא
 ",וו .א ,א רוטלוק רעשידיי

 גנוריפנָא רעד רעטנוא ,טעברַאעג "ָאװיי, ןיא ןַאד טָאה ןיקצולירּפ ץוח ַא

 ענעזעוועג ןוא רעביירש ,רעלטפַאשנסיוװ עשידיי עּפורג ערעסערג ַא ,לאפ ר"ד ןופ
 "אב עשישטייד טול .שארב ןשטיװָאנַאמלַאק טימ ?ָאװיײי, ןופ רעטעֿברַאטימ
 ןקַאּפרַאפ ,טעברַא עכעלטפַאשנסיװ ענעדיײשרַאפ ןטיירגוצ ייז ןגעלפ ןעגנולעטש
 ןוא טקעטשרַאפ ייז ןבָאה טייהנגעלעג רעד ייב .סנטסַאק ןיא תורצוא-רעכיב יד
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 ןענייז סָאװ ,םואעזומ ןוא ווװיכרַא-ָאטעג םעד רַאפ ןקיטנַא ךס ַא טגנערבעגניירַא

 .ןרָאװעג ןפַאשעג רעטעּפש

 םעד !זיא יז .ַאלוַאּפ יורפ סיקצולירּפ טקידנעעג שיגַארט ךיוא טָאה יזַא

 רעקצינדור ףיוא ,ָאטעג רעסיורג רעד ןיא ןרָאװעג ןבירטעגניירַא רעבמעטּפעס ןט6

 ,טגָאזעגסנייטשמ ,לפיוו לייוו ,ןכַאז לָאצ עקיטשינ ַא ךיז טימ ןעמונעג טָאה יז .סַאג

 ןײגרעבירַא ןרַאפ ,ַאנילוַאּפ טָאה ןכַאז ערעדנַא עלַא ,ןּפעלש טנעקעג יז טָאה

 ,ןטלַאהַאב וצ ףיוא ןרָאסעּפָארּפ עשיווטיל עטנַאקַאב וצ טקישעגרעבירַא ,ָאטעג ןיא

 ןוא תוקחד ןטילעג דלַאב טָאה ןוא טנעה עקידייל טימ ןעמוקעג יז זיא ָאטעג ןיא

 ןופ ףױלרַאפ ןיא .ָאטעג רעניילק ,רעטייווצ רעד ןיא טבעלעג בָאה ךיא .טיונ

 לָאמ ייוצ ךיא בָאה ,ָאטעג רעניילק רעד ןופ ץנעטסיזקע רעקיכַאװ-6 רעד

 ,טייקטנלע ריא ףיוא טגלָאקַאב רעטיב רימ רַאפ ךיז טָאה יז ,ןענילוַאּפ טכוזעגּפָא

 לעיצעּפס .םינכש עריא דצמ גנולדנַאהַאב רעכעלשטנעממוא ןוא טײקנזָאלרַאפ

 ,טושּפ ,טַאהעג טינ טָאה יז .רעביירש עגנוי יד ףיוא ןעוועג יז זיא טרעטיברַאּפ

 ,טלעג לסיב ַא טזָאלעגרעביא ריֹא בָאה ךיא ,ןבעלוצכרוד גָאט םעד סָאװ טימ

 ,ןריקינומָאק וצ ךיז ריא טימ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טינ ךיא בָאה רעמ רעבָא

 עיצַאדיװקיל רעד תעב עילימַאפ ןיימ טימ טעװעטַארעג ךיז בָאה ךיא ןעוו

 ןיב ,ָאטעג רעסיורג רעד ןיא ןיײֹרַא ןענייז רימ ןוא ,ָאטעג רעניילק רעד ןופ
 ןענילוַאּפ ןופ ףוס ןרעטיב םעד ןעגנַאגרעד טרָאד ךיא

 רעד טָאה ,ָאטעג רעניילק רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ געט רָאּפ ַא

 רעו :גנורעקלעפַאב רעד ןבעגעג ןסיווצ ָאטעג רעסיורג רעד ןופ טַארנדוי

 עטוג ַא טרָאד ןעמוקַאב ,ָאטעג רעטרידיווקיל רעד ןיא ןײגרעבירַא ןעק ,ליוו סע
 ,ןשטנעמ עטריפעגסורַא יד ןופ ןכַאז ענעבילבעג ןעמענ וליפַא ןעק ,הריד עסיורג

 זיא ןעמ לייוו ,רעדנּוװ ןייק טינ ךיוא זיא'ס .ןיהַא קעװַא עקַאט ןענייז ךס ַא

 ןיא קירוצ קעװַא קיליוויירפ ןענייז ױזַא .טרינגיזער ןוא טלמוטעצ ,טושּפ ,ןעוועג

 ןאטוי ,(רעטלַא רעד) גלימס .ודַא ,יקסלַאגימער םייח :ָאטעג רעטרידיווקיל רעד

 ײצילָאּפ עשידיי יד רעבָא טָאה טייצ רעבלעזרעד וצ .ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא

 רעד ןיא .ָאטעג רעסיורג רעד ןופ ןשטנעמ ןבײרטסױרַא טלַאוװעג טימ ןעמונעג

 ןבירטעג טָאה'מ .םינקז-בשומ ןשירָאזיװָארּפ ןופ טייל עטלַא עלַא ייר רעטשרע

 ךיז לָאז סָאװ ,םענייק טַאהעג טינ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עטנלע ,עטלַא םתס

 ײצילָאּפ רעשידיי רעד ךרוד עטגָאיעגסױרַא יד טָא ןשיווװצ .ןלעטשנייא ייז רַאפ

 טרָאד ךיז טָאה סע רָאנ יו זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ענילוַאּפ ןענופעג ךיוא ךיז טָאה

 ןוא רעדרעמ יד ןעמוקעגנָא ךיילג ןענייז ,ןשטנעמ לָאצ ערעסערג ַא ןבילקעגנָא
 ,רַאנָאּפ ףיוא טקישעגקעװַא ןעמעלַא

 ערעייז .טרַאנעגּפָא יז טָאה ןעמ זַא ,טּפַאכעג ךיז ןבָאה עכעלקילגמוא יד
 קילגמוא םוצ .טַאהעג טינ הלועּפ ןייק ןבָאה ןעװעטַאר ייז לָאז ןעמ ךעלעטעצ-ףור
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 ,ןעמוקעגנָא ךיוא ןענייז ןענילוַאּפ ןופ .ןעוועג טינ געווקירוצ ןייק ןיוש זיא

 ןעוועג טינ רעבָא זיא'ס ,ךעלווירב עקידנסײרצרַאה ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה'מ יו

 .ןריסערעטניארַאפ לרוג ריא טימ ךיז לָאז סע רע

 .יקצולירּפ עילימַאּפ עלופמור יד ןעמוקעגמוא זיא ױזַא טָא

 יקסדָאגיוו בקעי ר"ד ןופ םוקמוא

 ,ךיז בָאה ךיא ּוװ ,זיוה טייווצ ןיימ ןרָאלרַאפ ךיא בָאה טייצ רעבלעזרעד וצ

 ןעוועג זיא סָאד .דניק ןגייא ןַא יו טליפעג ,רָאי קיצנאווצ רעכעה ןופ ךשמ ןיא

 ךיז ןבָאה רימ ןעוו .יקסדָאגױו בקעי ר"ד ןקיצרַאה ןוא ןביל ןופ זיוה סָאד

 רעשידיי רעטנענימָארּפ ַא ,טסינויצ ַא ןעוועג יקסדָאגױו ר"ד זיא ,טנעקַאב

 טַארקָאמעד-טסיקלָאפ ַא ךָאנ וצרעד ,טנעדוטס רעגנוי ַא -- ךיא ןוא ,רעוט-ללכ

 רענעסיברַאפ ַאזַא ןעוועג טינ ענליוו ןיא זיא ללכב ,רדח סדַאבַאש חמצ ר"ד ןופ
 רעדָא עשרַאװ ןיא יוװ ,רעוט-יײטרַאּפ ןוא ןעײטרַאּפ יד ןשיוװצ םזינָאגַאטנַא

 | .שזדָאל
 רעד רַאפ .שזדָאל ןיא טבעלעג רָאי 14 ךיא בָאה המחלמ רעטצעל רעד רַאֿפ

 ,גנומענרעטנוא רעקיצנייא ןייא ןייק ףיוא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא טינ רימ זיא טייצ

 ןיא .ןעגנוטכיר עשידיי עלַא ןופ רעייטשרָאפ שיט ןייא ייב ןציז ןלָאז סע ּווװ

 רעדנוזַאב ןטנעמעלע עכעלרעגריב עשידיי יד ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ לַאפ ןטסעכ

 ,רעדנוזַאב -- עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד ןוא

 ןרָאי עקידנזיורב יד ןיא תוחּפה לכל ,ענליוו ןיא ןעוועג זיא שרעדנַא ץנַאג

9--1925, 

 ּוׁשָאטַאּפָא ,שַא םולש דובכל ןטעקנַאב עכעלרעה ןעמוקעגרָאפ ןענייז ָאד

 יקסווָאקנימ רעלטסניק ,רעײטשרָאפ-?טניַאשזד, ,עּפורט רענליוו רעד ,גנָאי ַארַאלק

 ןטסינויצ ,דנוב ןופ רעריפנָא יד ןציז ןגעלפ ןשיט יד ייב .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא

 עטנענימָארּפ עטלַא ןוא רעוטייטרַאּפ עגנוי ,עטכער ןוא עקניל -- ןטַארקָאמעד

 ַאזַא ייב .עילידיא עתמא ןַא ןייז טגעלפ העש עכעלטע ףיוא .ןטייקכעלנעזרעּפ

 וצ טײקטנעָאנ רעשיעדיא ןיימ ץָארט זַא ןעװעג ךעלגעמ זיא רעפסָאמטַא

 יד ןיא רעײגנײרַא ןַא ןעועג טייצ רעבלעזרעד וצ ךיא ןיב ,דַאבַאש .צ ר"ד

 ,ןטסינויצ ענעכָארּפשעגסױא -- יקסדָאגיױװ ר"ד ןוא ינושרעג ר"ד ןופ רעזייה

 ,רעריפרעטנוא רעד ןעוועג יקסדָאגיװ ר"ד זיא הנותח ןיימ ףיוא

 -עיצַארטנעצנָאק ןשישטייד ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא וו ר"ד ןעוו ,1918 ןיא

 .עגַאל רעלעירעטַאמ רעשיטירק ַא רעייז ןיא ןענופעג ךיז רע טָאה ,רעגַאל

 רע טָאה טייצ עצנַאג יד ,ןריולרַאפ רע טָאה קיטקַארּפ עשיניצידעמ עסיורג ןייז

 -סיוא ןופ רע טָאה טבעלעג .טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ,ךעלסילשסיוא ,טעמדיוועג

 ,םיצפחי-בוטש ענייז ןפיוקרַאפ
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 -ןָאלַאס ןיא קיטש ַא זַא ,םיא ייב טקרעמַאב ךיא בָאה ,גָאט ןסיוועג ַא ןיא

 גנורעדנּוװרַאפ ןיימ טקרעמַאב טָאה גנילציו רעטלַא רעד ,קידייל זיא רעמיצ

 ,לַאיַאר ַא -- עלדישַארטס ַא ןבָאה ךיא ףרַאד סָאװ וצ ,ָא, :ןָאטעג גָאז ַא ןוא

 טָאה רע .טיורב ףיוא טפיוקרַאפ ."קרַאמ ןופ ּפָארַא ןוא טפיוקרַאפ יז בָאה ךיא

 ןביוהעגנָא ןוא קיטקַארּפ עניילק ַא טפַאשעגנייא קירוצ זייווכעלסיב רעבָא ךיז

 רעשידיי רעד וצ טרעהעג טָאה עכלעוו ,ץענירעווז ןופ קינילק-ןעיורפ ןיא ןטעברַא

 | .הליהק

 טַאטוּפעד סלַא ,קָאלב-סטייהרעדנימ ןכרוד ,ןיירַא 1921 ןיא זיא ,וװ ר"ד ןעוו

 טזומעג טָאה רע לייוו ,ןרָאװעג רעטכייל ךס ַא טינ לעירעטַאמ םיא זיא ,םייס ןיא

 רימ רַאפ ןגָאלקרַאפ טּפָא ךיז ןַאד טגעלפ רע .תוריד ייווצ ןטלַאהסיוא ןוא ןבעל

 טגיפעג רעבָא ,ןעלקיטרַא ענייז רדסכ טקורד עכלעוו ,עסערּפ רעשידיי רעד ףיוא

 ,רעדורב ןייז ןעמוקעג םיא וצ זיא רעטעּפש ..רַאפרעד ןלָאצ וצ קיטיונ רַאפ טינ

 רעטכייל לסיב ַא םיא זיא טלָאמעד ,טַאקָאװדַא רעטריאוטיסיטוג רעטנַאקַאב ַא

 ןייק ןפרָאװרַאפ ךימ טָאה לרוג רעד ןעוו ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ,ןרָאװעג

 ,םייס ןיא עשרַאװ ןיא ןפָארטעג ןיקסדָאגו ר"ד טימ ךיז ךיא בָאה ,שזדָאל

 תיב-ןב ַא ןרָאװעג רעדיוו ךיא ןיב ,1929 רעבמעטּפעס ףוס ענליוו ןייק קידנעמוק

 ,םיא ייב

 ,רעטכָאט סיקסדָאגױװ ר"ד ענליוו ןייק ןעמוקעגנָא זיא 1941 רעמוז בױהנָא
 -קַאװרעד ריא טימ ,ןייטשורב יורפ ןירעלעטשטפירש עשיטעיווָאס עטנַאקַאב יד

 יז וצ ,טבעלעגפיוא טָאה בוטש סרָאטקָאד םעד .עװקסָאמ ןופ רעטכָאט רענעס

 ןטימ רעטכָאט יד סָאװ ,טייצ עצנַאג יד .רעכוזַאב ןוא טסעג ליפ ןעמוק ןגעלפ

 רָאטקָאד רעד ייס .ןבעל טימ לופ ןעוועג בוטש יד זיא ,ןעוועג ןענייז לקינייא

 עכלעזַא -- טייקינילק ַא סעּפע .ךעלקילגרעביא ןעוועג ןענייז יורפ ןייז ייס

 יז ,גָאט ןדעי טעמכ ןעמוק ןיהַא ןגעלפ ךיא ןוא יורפ ןיימ .עוקסָאמ ןופ טסעג

 ןעמַאזוצ ייז טימ בָאה ךיא ,ןטייקיניילק עקיטיונ ,ןכַאז ךס ַא ןגרָאזַאב ןפלָאהעג

 ,דיירפ-ןעילימַאפ רעייז טכַאמעגכרוד

 ,דנַאברַאפנטַאר ןיא ןבעל ןגעוו ןרעה ןוא ןציזּפָא רימ ןגעלפ ןעהעש עצנַאג

 עשיטעיווָאס-שישטייד יד ןכָארבעגסױא זיא'ס ןעוו ,ןוויטקעּפסרעּפ-המחלמ יד ןגעוו

 ןעגייז ,שממ ןטונימ עטצעל יד ןיא ענליוו ןופ ןפָאלטנַא ןענייז ייז ןוא המחלמ

 -רעבירַא ןעגנולעג ייז זיא'ס יצ ,טרעלקעגרעביא ןוא דחּפ ןיא ןעוועג טייצ ַא רימ

 זיב ,רָאטקָאד םייב ןייז סױא-גָאט ןייאיגָאט געלפ ךיא ,ץענערג יד ןייגוצ

 ,רַאפעגסנבעל טימ שממ ןדנוברַאפ ןרָאװעג זיא סַאג ןפיוא ןייג סָאד

 טָאה ,בוטש ןיא רָאטקָאד םוצ ןעמוקנײרַא םייב ,גָאטימכָאנ ַא ןיא ,לָאמניײא

 עטנייוורַאפ ענעקָארשעצ טימ ,ַאנװָאנָאימעס אנעלעה ,יורפ ןייז טנגעגַאב ךימ

 :סקידנגלָאפ טלייצרעד רימ טָאה .וו יורפ ,טסניד עטלַא רעייז ךיוא ױזַא ,ןגיוא
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 רעױּפַאק טרעקעגרעביא ,רעניווטיל עכעלטע בוטש ןיא ןיירַא ןענייז גָאטימרַאפ

 טוװרּפעג טָאה .װ ר"ד .םוטעמוא טרעטשינעג ןוא טכוזעג ,בוטש עצנַאג יד

 הו ר"ד יז טָאה /?ןיב ךיא רעװ טסייו ריא, :ןריטסעטָארּפ לָאמ רָאּפ ַא

 טינ ךיז ןעמ רָאט רימ ייב .רעטסינימ רעשיווטיל ןעוועג ןיב ךיא, ,טגערפעג

 רימ, :טכַאלעגסױא ןוא טּפוטשענּפָא לַאטורב םיא ןבָאה ייז .."ןייגאב ױזַא

 ?קיװעשלָאב רעווישרַאּפ וד ,ןעוועג טסיב וד רעטסינימ ַארַאפ סָאװ ןסייוו

 ,ףייג טינ ץעגרע ןיא לעװ ךיא, .ןעירשעג ייז ןבָאה ,"זדנוא טימ םוק,

 .װ ר"ד .חוכ טימ ןּפעלש ןעמונעג םיא ןבָאה ייז .טרעפטנעעג ,וװ ר"ד טָאה

 טימ רעניווטיל יד ךרוד זיא רע .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא טגײלעגקעװַא ךיז טָאה

 בוא .ןלַאפַאב ןעמעלַא זיא קערש ַא .בוטש ןופ ןרָאװעג טּפעלשעגסױרַא חוכ

 !טלעװ קע ךָאד זיא ,וו ר"ד טימ ןײגַאב ךיז ױזַא ןעק ןעמ

 זיא טעטימָאק ןשידיי ןופ :ןצנעוורעטניא הרדס ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע

 רעשיווטיל רעד ןיא ,רוטנַאדנעמָאק רעשיווטיל רעד ןיא ,ןסָאקַארּוב וצ קעװַא ןעמ

 12 סַאג רענליו ףיױא ןענופעג ךיז טָאה עכלעוו ,(עגניטַאפיא) ?ָאּפַאטשעג,

 ןבָאה יורפ ןייז ןוא רע .אקשישזריב .מ .פָארּפ םוצ קעװַא ךיא ןיב סנגרָאמוצ

 ,קילגמוא םעד ןגעוו ןבעגעגרעביא ייז טָאה ןַאק סחנּפ ,װדַא זַא ,טרעלקרעד רימ

 ,טנגיל רעשוריפב ַא) רעניווטיל יד ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג טינ סָאד זיא ייז טיול

 ,טשרָאקָא ןבָאה ייז זַא ,("סעצווָאגניטאפיא, עשיווטיל יד רָאנ םיא ןבָאה ןעמונעגוצ

 ןטרַאװ זֹומ ןעמ ןוא ןשטייד יד ייב טרינעוורעטניא ןסַאקַארוב טימ ןעמַאזוצ
 וצ טגָאזעגוצ ןבָאה ייז, :ןבעגעגוצ טָאה אקשישזריב יורפ .טַאטלוזער ַא ףיוא

 ?טינ ייז ביולג ךיא רעבָא ,רָאטקָאד םעד ןעײרפַאב

 ,טײרפַאב טינ ןעמ טָאה .װ ר"ד ,ןפלָאהעג טינ ןבָאה ןצנעװרעטניא יד

 ,סָאד ןעוועג זיא ,טלעוּפעג רעניווטיל יד ייב טָאה ןעמ סָאװ עקיצנייא סָאד

 םיא לָאז רע ,םעלאכ ר"ד םעד םיא וצ טזָאלעגוצ עמרוט ןיא טָאה ןעמ סָאװ

 .זָאלב רעד ףיוא ןטילעג טָאה .ו ר"ד לייוו ,רטעטַאק ַא טימ ןירוא יד ןעיצּפָא

 רעקשיקול ןיא םיא וצ ןרָאװעג טזָאלעגוצ םעלאכ ר"ד זיא לָאמ ייווצ זיולב

 ערטסקע םוש ןייק .שידלעה ןטלַאהעג עמרוט ןיא ךיז טָאה .װ ר"ד .עמרוט

 טזָאלעג טינ וליּפַא ,ןעמונעגנָא טינ רע טָאה ןטנַאטסערַאטימ עשידיי יד דצמ ףליה

 ןוא טומ ןבעגעגוצ ןעמעלַא טָאה רע .לטנַאמ ןקירעביא ןַא טימ ןקעדוצ ךיז

 ,סענוּפַאכ, יד ןופ דָאירעּפ רעטסכעלרעדיוש רעד ןעוועג זיא סָאד .עיגרענע
 זיײװנסַאמ טּפַאכעג גָאט ןדעי ןדיי טימ טלופרעביא ןעוועג זיא עמרוט יד ןעוו

 ,ןגָאז וצ רעווש .רַאנַאּפ ףיוא טקישעגסױרַא זײװסעיטרַאּפ גָאטרַאפ ןדעי ןוא
 ,עמרוט ןיא ןטלַאהעגסיױא טָאה ןקז רעקירָאי-קיצכַא-ןוא-עכעלטע רעד גנַאל יו

 ,המשנ ערשכ ,עקיטכיל ןייז טכיוהעגסיוא טרָאד טָאה רע ןעוו

 עשידיי עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא ,ןבעל ןייז טקידנערַאפ טָאה ױזַא טָא
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 טכַאמעגכרוד ןבעל גנַאל ַא טָאה רעכלעוו ,םוטנדיי ןשיווטיל ןופ רעייטשרָאפ
 .ןדיי יד ןופ טכערסנבעל רַאפ ףמַאק ןוויטקַא ןיא

 ןעמונעגנָא זיא ןוא ָאטעג ןסיורג םעד ןיא ןיירַא זיא יקסדָאגױו ר"ד יורפ
 ---יקסדָארב .מ ר"ד ןעוועג ןַאד זיא רָאטקָאד-טּפיוה .לָאטיּפש ןשידיי ןיא ןרָאװעג
 רעקיצרַאה ןוא רעכעלטנרָא רעייז ַא ,װ ר"ד ןופ טניירפ רעטנעָאנ רעטלַא ןַא
 יז טָאה טייצ עטשרע יד .ןסע ןוא לטעב ַא טרָאד ןעמוקַאב טָאה .וו יורפ .שטנעמ
 .ןַאמ ריא ןופ טוט ןופ ןגָאלשרעד ךעלקערש ןעוועג ,ןטילעג ליפ

 ריא ףױא ךיז ןבָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג לסיב ַא זיא יז ןעוו ,וצרעטעּפש
 ןעועג רעקינייו-רעמ יז ןיא לָאטיּפש ןיא .תורצ ערעדנַא ןטיש ןעמונעג
 ןגרָאזַאב וצ יז ןסעגרַאפ טָאה טַארנדוי רעד רעבָא ,ןטסקיטונ ןטימ טגרָאזַאב
 ,ןייש ןלעג ַא וצ יז ןביירשוצ ןטימ -- טייקיניילק רעקיצנייא ןייא ןַא טימ

 טַארנדי רעד ןעוו ,1941 רעבמעצעד ןט22 ןפיוא 21 ןופ טכַאנ רעד ןיא
 ןוא ןענישיץוש-עילימַאפ עזָאר ענעגייא לָאצ עסיורג ַא ןבעגעגסױרַא טָאה
 ךיא בָאה ,ךיז רַאפ ןייש ַאזַא ףיוא טרַאװעג טכַאנ עבלעזיד בָאה ןיילַא ךיא
 ױרפ רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןפורעגסיוא לָאמ עכעלטע טָאה ןעמ יװ ,טרעהעג
 -סױרַא ריא ןוא ריא ןָא טנָאמרעד טַארנדוי רעד ךיז טָאה טציא טשרע .ַאקסדָאגיוװ
 טָאה'מ יו ,םעדכָאנ טשרע ןעשעג זיא סָאד רעבָא .ןבעל םוצ ןייש ַאזַא ןבעגעג
 לטירד ַא יו ,רעקינייװ טינ ןוא רעמ טינ ,םישדח ייווצ ןופ ךשמ ןיא ןעמונעגוצ
 ןלעג ןייק ןבָאה טינ רַאפ -- סָאטעג עדייב ןופ גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעד ןופ
 ןעועג ןיישיץוש ןזָאר ַא ןעמוקַאב סָאד זיא טנעמָאמ םעד ןיא זַא ,תמא .ןייש
 לסיב ַא ךָאד רעבָא ,ןבעל םוצ ןייש ַא ןעוועג זיא סָאד לייוו ,קילג עטסערג סָאד
 ,קילג טקיטעּפשרַאפ ַא

 ףעמענטימ טנָאקעג טינ ךַאז ןייק ךיז טימ יז טָאה ,ָאטעג ןיא קידנעייג
 אנװָאנָאימעס ענעלעה טָאה וצרעטעּפש .ןירַא טרָאד עקידעבעל ַא םיוק זיא יז
 ךרוד טפיוקרַאפ טָאה יז עכלעו ,טָאטש ןופ ןכַאז עריא ךעלסיבוצ ןעמוקַאב
 ,רימ ךרוד ךיוא לָאמ עקינייא ,עטנַאקַאב

 ןטלַאהעג טכעלש טשינ ךיז ןוא ןבעל םוצ "טעוועקוטשעגוצ, ךיז יז טָאה ױזַא
 רעד ייב ,ךעלניײשרַאװו ,יז זיא ןעמוקעגמוא .ָאטעג ןופ רָאי ייווצ עצנַאג יד

 טיג ןעמ יוװ ,19423 רעבמעטּפעס ןט24722 ןופ געט יד ןיא ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל
 ,קענַאדיימ ןיא -- רעביא

 ןדיי ןגעק עצעה יד

 ןופ ןינב ןבענ ןיא ,גָאטיײב 12 רעגייזַא ,1941 טסוגיא ןט24 םעד קיטנוז

 -רָאפ ,זיױהטָאר עקיטציא סָאד ,סַאג רעטיירב ףיוא ,רעטַאעט ןשיסור ןקילָאמַא

 -סױרַא ןענייז רענדער עשיווטיל ןכלעוו ףיוא ,גניטימ-ןסַאמ רעסיורג ַא ןעמוקעג
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 לבעווש ןוא ךעּפ קידנטיש ,סעדעריץעה עשידיייטנַא עקיטפיג טימ ןטערטעג

 ,ךעלעקניוו יד ןיא טקורַאפ קערשיטיוט ןיא ןענַאטשעג ןענייז רימ .ןדיי ףיוא

 רעזדנוא .ךיז ױזַא םתס טכַאמעג טינ טרעוװ גניטימ ַאזַא זַא ,קידנעיײטשרַאפ

 ןסעיינ עקידנקערש טימ ןעמוקניײרַא עלייוו עלַא טגעלפ ןירָאטַאקָאלבוס עשיליוּפ

 .סַאג ןופ

 יד ןופ ףוס םעד טבעלרעד םיוק רימ ןבָאה שינעּפַאלקצרַאה ןוא דחּפ טימ

 רַאפ ןעוועג זיא ארומ יד .ייז ןופ ןטַאטלוזער יד ףיוא טרַאװעג ןוא סעדער

 ןלייצרעד וצ טסיױו עטכישעג-רעריטרַאמ עשידיי רעזדנוא לייוו ,םָארגָאּפ ַא

 זיא ,ןעגנוטרַאװרעד ערעזדנוא ץָארט רעבָא .ןעגניטימיץעה עכלעזַא ןופ ךס ַא

 ,טמעטעעגּפָא יירפ ןבָאה רימ .ןסעצסקע םוש ןָא ,ןעגנַאגעצ קיאור ךיז ןומה רעד

 זדנוא טמוק סָאװרַאפ -- קנַאדעג רעקיבײא רעד טקינײּפעג רָאנ זדנוא טָאה סע

 -- גָאט-קיטנוז רענייש ַא ןעוועג זיא'ס ,.!?לרוג רערעטצניפ רערעטיב אזַא

 ,רעדניק ןוא ןעיורפ טימ רענעמ ןעייג סע .עקידנריצַאּפש טימ לופ ןענעז ןסַאג יד

 ארומ טָאה ןעמ ,רעזייה יד ןיא טרַאּפשרַאפ ןציז רימ ןוא ,ןשטנעמ עיירפ יו

 ןענָאק זַא ,ןײטשרַאפ ןעמונעג ןעמ טָאה טשרע טציא .סַאג ןפיוא ןזייוו וצ זָאנ יד

 סָאװ ֹוצ ,ךַאז ַא ךיא זיא ,סַאג ןפױא ןײג :עקַאט טושּפ רָאג ,סַאג ןפיוא ןייג

 .הכוז םדא לכ ואל

 טסגנַא ןיא ,רעזייה יד ןיא ןסעזעג רימ ןענייז עטמעשרַאפ ,עטמעלקרַאפ
 טרַאּפשרַאפ ןייז יו ,סכעלרעדיוש סעּפע ןייז ןעד ןָאק .ןייּפ ןטקיטשרַאפ ןוא
 ,יד ןענייז יצ ?דלוש םוש ןייק ךיז רעטניה קידנליפ טינ ,גייטש ןיא היח ַא יו
 רַאפ ןשטנעמ ערעסעב -- טלעװ סטָאג ףיוא יירפ ןוא קנַארפ ךיז ןגעװַאב סָאװ
 סָאװרַאפ ? ןרָאװעג טפָארטשעג רעווש ױזַא רימ אקווד ןענייז סָאװרַאפ !? זדנוא
 ? סָאװרַאפ !גנוקיליטרַאפ עקידתונמחרמוא ַאזַא ,גנורעדינרעד ַאזַא זדנוא טמוק
 ! ? סָאװרַאפ

 ימוא ןבָאה סָאװ ,תובשחמ .חומ ןיא טרעבקעעג ןבָאה תובשחמ עכלעזַא טָא

 סא טעז ױוַא טָא ןעמוקַאב טשינ הבושת ןייק ןוא טרעטַאמעג ךעלרעהפיוא

 סָאבעלַאב רעד זיא םַאכ רעד :טעװעשוב םאכ רעד .טייקכעלקריוו עקירעיורט יד

 ןעוועג זיא רעווש .ןעמענפיוא ץלַא ןייצ עקידנצירק טימ טזומ וד ןוא ,ריד רעביא

 רעמוז זיא'ס זַא ,טסּוװעג ןבָאה עכלעוו ,רעדניק עניילק יד ןופ רעצ םעד ןעזוצוצ

 ןעגנערברַאפ ןעגנוניוו-רעמוז יד ףיוא ןגעלפ ייז ױזַא יו ,טקנעדעג טוג ןוא

 ןוא סנגינעגרַאפ עקידרעמוז יד ןורכז ןיא ךָאנ ייז זיא'ס .ןעירעפ-לוש ערעייז

 ןײגסױרַא טינ בוטש ןופ ןענעק ןוא טקעטשרַאפ ייז ןענייז טנייה -- טייהיירפ

 ירַאפ ייז ,תונעט ןייק טינ ןבָאה ,טינ ךיז ןגָאלקַאב ייז ,טנַאסערעטניא ,רעבָא

 ןזָאל ייז .ערעטלע יד ,רָאג זדנוא ןטיה ייז ,טרעקרַאפ .טינ ךַאז ןייק ןעגנַאל
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 ךיא געלפ לָאמ ךס ַא .ןריקיזיר טינ רָאנ ,טירש ןקירעביא ןייק ןכַאמ טינ זדנוא

 רעבָא .לָאמ ךס ַא ךיא בָאה טריקיזיר .עטנַאקַאב וצ ,סַאג ןיא ןײגסױרַא ןלעוװ

 ןרינגיזער טזומעג רעדניק עניימ ןופ קורד ןרעטנוא ךיא בָאה ןלַאפ ליפ ןיא

 בוטש ןופ ןוא ןטלַאהעג דלַאװעג טימ שממ ךימ ןבָאה ייז ,ןעגנַאלרַאפ עניימ ןופ

 ץיז ,טינ ייג ,ןסַאג יד ןיא טּפַאכ ןעמ ,טינ ייג ,ַאּפַאּפ ,ןייג, :טזָאלעגסױרַא טינ

 ,ןייג טלָאװעג אקווד ןוא טרַאּפשעגניײא לָאמַא ךיז בָאה ךיא ןעוו *!בוטש ןיא

 ..ךיז ןפע למיה זַא ,ןייוועג ַאזַא ןביוהפיוא ייז ןגעלפ

 עצנַאג יד טעמכ .טעברַאעג טינ ץעגרע ןיא ,בוטש ןיא ןסעזעג ןיב ךיא

 טגעלפ ןעמ ,רעניווטיל ייב רעדָא ןשטייד ייב טעברַאעג ןיוש ןבָאה ןדיי טָאטש

 ןעועג זיא סָאד ןוא ןענײש-טעברַא טַאהעג טָאה ןעמ ,ןטקודָארּפ ןעמוקַאב

 -רעביוצ ןייא םורַא טרירטנעצנָאק טציא ךיז טָאה ןבעל עצנַאג סָאד ,רקיע רעד

 רעבָא לָאמ עלַא טינ ןבעל םוצ לטעצ ַא טײדַאב טָאה סָאװ ,ןייש -- טרָאװ

 סענוּפַאכ עשיווטיל יד ןעוו ,ןלַאפ ןסַאמ ןעוועג ןענייז'ס .טעװעטַארעג ןייש ַא טָאה

 ןענייש יד ןוא ןשטנעמ יד ןעמענוצ ןגעלפ ,ןענייש יד ןופ טכַאלעגסיױא ךיז ןבָאה

 ,ןסיירעצ

 בוטש רעודנוא ןיא עיויווער ַא

 ןסייהעג .עװַאלבָא עסיורג ַא טָאטש ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא געט יד טָא ןיא

 ,ןגרָאמירפ ןסיוועג ַא ןיא .סעקיװעשלָאב ןוא רעוועג טכוז ןעמ זַא ,סָאד טָאה

 ןפיוא למוט א טרעהרעד רימ ןבָאה ,ןטעב יד ןיא ןגעלעג ךָאנ ןענייז רימ ןעוו

 -- טוט טינ ,עמַאמ יד ןפָאלעגניײרַא בוטש ןיא זיא םורַא עלייוו ַא ןיא .ףיוה

 טכַאמ ןעמ ןוא טמױצעגּפָא ןענייז ןסַאג יד זַא ,טגָאזעג ןֹוא ,קידעבעל טינ

 ,ריט רעזדנוא וצ ךיז טסייר ןעמ יו ,טרעהרעד רימ ןבָאה םיצולּפ .סעיזיווער

 ןעגנַאגעגוצ זיא עמַאמ יד .ןָאטנָא לענש ןעמונעג ךיז רימ ןבָאה ענעקָארשעגרעביא

 טקַאהרַאפ לסילש רעד ריֹא ייב ךיז טָאה סיעכהל וצ ףיוא יוװ .ריט יד ןענעפע

 ןבָאה םיחצור יד ייב .ןטונימ עטלייצעג רעבירַא ןענייז ,טנפעעג טָאה יז זיב ןוא

 יו ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה בוטש ןיא .ןעהעש יװ ןעזעגסיוא ןטונימ יד רעבָא

 רעדליו טימ .טנעה יד ןיא ןסקיב טימ רעניווטיל ייווצ ןוא שטייד ַא ,םיחצור

 ױזַא טָאה יז יאמלה ,ןעמַאמ רעד ףיוא ןעירשעצ שטייד רעד ךיז טָאה עירופ

 ךיז טָאה לסילש רעד זַא ,טהנעטעגסיוא םיוק ךיז טָאה יז .טנפעעג טינ ךיג

 ,ןרָאטַאקָאלבוס עשיליוּפ ערעזדנוא וצ ןײרַא ןעמַאמ רעד טימ ןענייז ייז .טקַאהרַאפ

 ןײרַא ייז ןענייז ,עשיווטיל ַא זיא יז זַא ,טרעלקרעד טָאה עקלָאּפ עגנוי יד

 ןָאטעגנָא יו טעמכ ןעוועג ןיוש ןענייז יורפ יד ןוא ךיא .רעמיצ ןיא זדנוא וצ

 רערעטלע ןַא ,שטייד ַא ןיײרַא זיא רעמיצ ןיא .טעב ןיא ןגעלעג ןענייז רעדניק יד

 ,ןיווטיל ַא ןופ גנוטיײלגַאב רעד ןיא רָאה עיורג טימ
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 רעפטנע -- "רעקייטָאּפַא ןיב ךיא, .שטייד רעד ךימ טגערפ ,ייז דניז רעוו,

 ןיב ךיא , ,ךיא גָאז ,"ןיינ; .רעטייו רע טגערפ ,7? קיװעשלָאב יז דניז ,, .ךיא

 "?יז ןעטײברַא ָאװ, .ךיא רעפטנע ,"ןיינ; -- ??רעוועג יז ןבַאה, ,?רעקיײטָאּפַא

 ןיא, -- ?ןעמ טרעפטנע סָאװ .טלמוטעצ ןבילבעג ךיא ןיב טנעמָאמ ַא ףיוא

 קידנזייו ,רעטייו רע טגערפ ,"?סַאד דניז רעוו ןוא , .ךיא גָאז "זיוה-ןעקנַארק

 רעד רעטנוא ןופ ןעזעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלּפעק עשרעדניק יד ףיוא

 טעוװערעקרַאפ ןוא רע טגָאז ,"טוג ונ, ."רעדניק ערעזדנוא דניז סַאד , .ערדלָאק

 | .ריט רעד וצ ךיז

 ןוא ריט סייז רענעי ןופ ןבָאה וצ ייז ןעוועג הכוז ןבָאה רימ סָאװ םיוק

 טריסַאּפ קילג ַאֹזַא זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג רימ ןענייז ,לסיבַא טמעטעעגּפָא

 ,טינ ןעמ רָאט טעברַא ןָא בוטש ןיא ןציז וצ ןריקיזיר רעמ ןוא לָאמ ןייא רָאנ

 ןצנַאג א ןייז סינ רָאנ ,ןטעברַא ּוויץעגרע ןײגקעװַא זיירּפ ןדעי רַאפ זומ ןעמ

 ,בוטש ןיא גָאט

 קירוצ רעבָא םוק ,טיוט םוצ ייג ןיא

 גָאטרַאפ רעגייזַא 5 .קערש טימ לופ ,לַאפ ןטייווצ ַא טבעלעגרעביא ןבָאה רימ

 -ָאּפ ַא ןיווטיל ַא טימ ןיײרַא זיא ןוא ריט ןיא טּפַאלקעגנָא רעטכעוו רעד טָאה

 ןעמוק ךימ ןסייהעג ןוא סַאּפ ןיימ ןעמונעגוצ טָאה טנַאיצילַָאּפ רעד .טנַאיציל

 ,עילימַאפ רעד טימ בוטש ןיא ךיז קידנענעגעזעג .ןײרַא טַאירַאסימָאק ןיא דלַאב

 ,סַאג ענלַאװַאז ףיוא ףיוה סיקצענעמַאק ןיא ,טַאירַאסימָאק ןיא קעװַא ךיא ןיב

 ןײֹרַא טֹרָאד ךיא ןיב טסגנַא-טױט ןוא שינעמעלקצרַאה טימ .,סעלַאה יד רַאפ

 ןפָארטעג טינ םענייק טרָאד ךיא בָאה טנַאיצילָאּפ ןקידנרירושזיד םעד ץוח ַא

 סָאװ ,ןיווטיל רעד) סיזילש טנַאיצילַאּפ רעד ןַארַאפ זיא'ס יצ ,םיא גערפ ךיא

 טרעפטנע ,?ָאטינ זיא רע, .(רעריסַאק סלַא קיײטּפַא ןיא רימ ייב טעברַאעג טָאה

 טָאה ןעמ, .ךימ רע טגערפ 7? םיא וטספרַאד סָאװ וצ , ,טנַאיצילַאּפ רעד רימ

 רעפטנע ,"טעברַא ֹוצ ןעמוק רימ ןסייהעג ןוא סַאּפ ןיימ ןעמונעגוצ רעירפ רימ ייב

 טנַאיצילָאּפ רעד .?קיײטּפַא ןיא רימ ייב טעברַאעג טָאה רע ,ךימ ןעק סיזילש, .ךיא

 ןוא רעסעּפ ענעמונעגוצ קַאּפ ןצנַאג ַא ןשיװצ ןופ סַאּפ ןיימ טכוזעגפיוא טָאה

 ,םייהַא טייג ןוא סַאּפ רעייא ךיז טמענ, :ןָאטעג גָאז ַא םיא רימ קידנעגנַאלרעד
 קיצרַאה רעייז םיא בָאה ךיא ,?טעברַא רעד ףיוא ךייא ןָא ןייגַאב ךיז טעוװ ןעמ

 ףיױא ןעוועג זיא ,ןזיװעגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה'ס יװ ,טעברַא יד .טקנַאדַאב

 ךיא ןיב ,בנג רעטגלָאפרַאפ ַא יװ ,טייקיטכיזרָאפ רעטסערג רעד טימ ..,רַאנַאּפ

 טניײװַאב טַאהעג ןיוש ךימ טָאה ןעמ ּוװ ,םייהַא ןעמוקעג רעקידעבעל ַא םיוק

 ,טגָאלקַאב ןוא
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 ןטעברַא ייג ךיא

 ןופ ןײגקעװַא זיירּפ ןדעי רַאפ -- ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ןלַאפ ייווצ יד-טָא ךָאנ

 רימ .ןייז טינ לָאז סע טעברַא ןַא רַאפ סָאװ ייב ןוא ּוװ ,טעברַא ףיוא בוטש

 עטוג ןיא ןשטייד "עטוג, ייב ןטעברַא ןדיי ךס א זַא ,טסּוװעג ןיוש ןבָאה

 ןליפַא ןכַאמ ,ןסע ןעמוקַאב ייז ,ךעלשטנעמ ייז טריטקַארט ןעמ ."ןטייהנייא,

 טימ ןענייש .ןענייש "עטוג, ןבָאה ייז -- רקיע רעד ןוא ןענידרַאפ ,ןטפעשעג

 עיײנילגָאּפש וליפַא סנטצעל ןוא ,ךעלדרעפ עשיווטיל טימ ןענייש ,ןציײרקנקַאה

 "סענוּפַאכ, יד ןבָאה געט עטצעל יד ,"ןַאמכַאפ, לּפמעטש ַא טימ -- ןענייש

 לּפמעטש ןסיורג ַא טימ ןענייש -- ץוח ַא ןענייש עלַא ןרירָאנָאה וצ טרעהעגפיוא

 ןבָאה ,רעניווטיל רעדָא ,ןשטייד ייב טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,עלַא ."ןַאמכַאפ

 ,לּפמעטשי"ןַאמכַאפ , ַא טימ ,ןייש ַאזַא ןעמוקַאב וצ ידכ ,טגיילעגנייא ןטלעוו

 ןשידיי ןיא קעװַא ,טסוגיוא ןט25 םעד ,קיטנָאמ ךיא ןיב טימעג ַאזַא ןיא

 ,ןטעברַא ןייג וצ ּוװ ,טייהנייא ןַא ןעמוקַאב וצ טרָאד ידכ ,טעטימָאק

 ,דרַאבגנַאל .א ןעמונרַאפ טעטימָאק ןיא ךיז טָאה טעברַא ףיוא ןדיי ןקיש ןטימ

 ןענעז טרָאד ןופ ןוא ןדיי ןסַאמ ןעמוק גָאט ןדעי ןגעלפ טעטימָאק ןשידיי ןיא

 ןענייז דרָאבגנַאל רבח טימ .ןלעטשיטעברַא ערעייז וצ ןעגנַאגעג זײװסעיטרַאּפ יז

 זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע .םירבחייײטרַאּפ עטלַא -- טנעָאנ רעייז ןעוועג רימ

 טינ ןלעװ ןדיי יד לייוו ,ןעּפעשטוצ טינ ךימ רע ןָאק עיטרַאּפ רעטלַא ןייק וצ

 סָאד זיא ייברעד ,עּפורג רעייז וצ טינ טרעהעג רעכלעוו ,ןשטנעמ ַא ןזָאלוצ

 ךיז רעירפ ןיײלַא ןטָארעג רימ טָאה רע .ןשטייד יד בילוצ ךעלרעפעג רעייז

 רימ רַאפ .ךַאז רעקיטרַאפ א ףיוא ןייג ךָאנרעד ןוא טייהנייא ןַא ןעניפעגסיוא

 ןייג זײרּפ ןדעי רַאפ טזומעג בָאה ךיא .ךעלגעממוא ןעוועג רעבָא סָאד זיא

 ןעוועג זיא גנוטער עקיצנייא יד .ןייש ַא טימ םייהַא ןעמוק ןוא ןטעברַא ץעגרע

 ןיווטיל ַא רעדָא שטייד ַא ןעמוק טעװ סע זיב ,טעטימָאק ןופ ףיוה ןפיוא ןטרַאוװּוצ

 ,רעטעברַא ףיוא גנורעדָאפ ַא טימ

 ןעמוק ןגעלפ טּפָא .הנכס עקיטלַאװעג ַא ןעוועג ךיוא םעד ןיא רעבָא זיא'ס

 םוש ןייק רעבָא ייז ןבָאה ךיז ייב .טעברַא ףיוא טשרמולכ ןדיי ןעמענ ןשטייד

 ימוא יד רעביא ךיז ןעוועקעידזיא סָאד :ךַאז ןייא ץוחַא ,טַאהעג טינ טעברַא

 -מײהַא טעברַא גָאט ַאזַא ךָאנ ,ןדיי ןענעז טפָא רעייז .ןדיי עזָאלצוש ,עכעלקילג

 ,ןגָאלש ךעלרעדרעמ ייז טגעלפ ןעמ .סעקילַאק עצנַאג רעדָא עבלַאה ןעמוקעג

 רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה'ס ןשטייד לפיוו .רעקיטש ייז ןופ ןדיינש טושּפ

 ןטילעג ןבָאה עכעלקילגמוא יד ,ןעוועג ןענייז רעקינייּפ ליפ ױזַא ,טייהנייא

 ןפיוא טוט ןבילבעג ךס ַא ןענייז גָאטיסטעברַא ַאזַא ךָאנ .םונהיג ירודמ העבש

 ןגעלפ יז ןעו ןוא טנַאקַאב ןעװעג ןיוש ןענייז ןשטייד יד ןופ לייט ַא .טרָא
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 יז ןגעלפ ,ןייג טלָאװעג טינ ייז וצ רענייק טָאה ,?טעברַא, ףיוא ןעמענ ןעמוק

 | ,ןפָארטעג קילעפוצ ףיוה ןפיוא רָאנ ןבָאה ייז ןעמעוו ,ןעמענ ןיײלַא ןַאד

 עכעלטע ןטעב שטייד רעטשרע רעד ןעמוקעג טעטימָאק ןיא זיא'ס ןעוו

 ,טגערפעגסיוא שיטַאמָאלּפיד ןוא קיטכיזרָאפ רעייז םיא ןעמ טָאה ,רעטעברַא

 טעװ יצ ,טמענ רע טעברַא ַארַאפ סָאװ וצ ,זיא רע טייהנייא ןַא רַאפ סָאװ ןופ

 טינ .קורדנייא ןטוג ַא טכַאמעג טָאה לשטייד רעד .וו.א.א ןייש ַא ןבעג רע

 -רַאפ עכלעזַא רָאּפ ַא ךָאנ טימ ,ךיא בָאה ,ןרילרַאפ וצ סָאװ יוװ ייס קידנבָאה

 !טַאהעג רימ ןבָאה הרירב ַא .עקעי ןטימ ןייג וצ ןסָאלשַאב ,ךיא יוו עטלפייווצ

 ןבעג וצ עקַאט טגָאזעגוצ עקעי רעד טָאה ,בגא .ןייש ַא ןָא ןעמוקמיײהַא טינ רָאנ

 ,12 רעמונ סַאג ענלַאװַאז ףיוא טריפעגקעוַא זדנוא טָאה שטייד רעד .ןענייש

 י-צלָאה רעדירב יד ןופ זה םעיינ ןיא ;עקנַאילוגָאּפ-ןיילק ןופ גָאר ןגעקטנַא

 ,ףיוה סַאבמעטס ר"ד לָאמַא ןעוועג זיא תונכשב) .סיקסנַאימָאלָאס -- רעלדנעה

 -רַאפ ןצנַאגניא טינ ךָאנ ,זיוה קיטכערּפ ,ןרעדָאמ יינ ַא .(סנאק ר"ד רעטעּפש

 ףיוה ןפיוא .ענליוו ןיא רעזייה עיינ ,עטסנרעדָאמ ,עטסערג יד ןופ ענייא .טקידנע

 טָאה רענייא ןיא ,רעטעברַא עשידיי סעּפורג ייווצ ןפָארטעג טרָאד רימ ןבָאה

 ,ןיז ייווצ ןוא יורפ ןייז טימ זיוה ןופ סָאבעלַאב רעד -- יקסנַאימָאלָאס טעברַאעג

 יקסירָאק טעברַאעג ןבָאה רעטייווצ רעד ןיא ,ערעדנַא ןוא םיובלעטייט טַאקָאװדַא

 -טּפיוה רעד .ערעדנַא ןוא יירעקעב רעד ןופ קינַארק עשַאובַא ,םָארק-ןזייא ןופ
 עטלַא ןעוועג רימ ןענייז םיא טימ .קינַארק ןעוועג ָאד זיא ןשטייד יד ייב רעכַאמ

 סָאװ יד ,ןטייצ ערעדנַא ןעוועג ןענייז טציא רעבָא .ןרָאי-רדח יד ןופ ךָאנ םירבח

 ,ןשטייד עקיטרָא יד טימ ןגָארטעגפיױא טוג ןעוועג ןענייז ,טעברַאעג ָאד ןבָאה

 ןליפַא ןוא ןענייש עטוג ייז ןופ טַאהעג ןוא ,תונתמ ךס ַא ןבעגעג ייז ןבָאה

 -רעטנעצ ןטכער ןיא :רעקידנצנעלג ַא ןעוועג טקנוּפ רעד זיא ,בגא .ךיוא הסנרּפ

 עטנַאקַאב טימ ,ןדיי-טינ טימ ןענעגעגַאב טנָאקעג ָאד ךיז טָאה ןעמ :טָאטש

 רעסעב סָאװ ,טרָא-טעברַא רעטוג ןוא רעקיאור א -- טרָאװ ןייא טימ ,ןטסירק

 ןדיי עטלַא יד סָאװ ,רעדנּוװ ןייק טינ עקַאט זיא רעבירעד .ןייז טינ ןעק

 ןעמונרַאפ ןעוועג ןענייז ייז .ןעמונעגפיוא ןרעג ױזַא טינרָאג עיינ זדנוא ןבָאה

 ןלעטשנײרַא ,ןעניוו םוצ ןרעמיצ יד ןטיירג םייב .ןטעברַא ענעדיישרַאפ ייב

 ןעיורפ עשידיי ךיוא ןעוועג .רעטצנעפ ןוא ריט ,ןליד יד ןקידנערַאפ ,ןביוש
 יד טמיורעג ,ןשטייד יד רַאפ שעװ ןשַאוװעג ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא יד ןשיווצ
 ךיז בָאה ךיא ןעוו .וו .א .א ןטעּפרַאקס טעוועריצעג ,שעוװ יד טכירַאפ ,ןרעמיצ
 ריציפָא ןייז ןופ טָאה רע) ?רעטסעטלע, רעד יװ ,רע זַא ,ןקינארק וצ טדנעוועג
 לָאז ןעמ זַא ,ריציפָא ןטימ ןדער לָאז ,("עדוי רעכעלצונ, סלַא ,ןייש ַא טַאהעג
 ןעמונעג ךיז רע טָאה ,םייהַא ןייג טינ ןענעק רימ עכלעוו ןָא ,ןענייש ןבעג זדנוא
 רַאפ טעברַא ןייק ָאטינ ָאד זיא'ס, :םיצורית ענעדיישרַאפ טימ ןעײרדסױרַא
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 ןעמעלַא טעװ ןעמ, ,"ןגױא יד ןיא ןפרַאװ ךיז טעװ ןעמ, ,"ןשטנעמ ליפ ױזַא

 טוג טרָאד ןופ ןדיי עקידנטעברַא יד ןוא םיא בָאה ךיא .וו .א .א ?ןבײרטסױרַא

 ןבָאה סָאװ רעבָא ,טכערעג ןעוועג ייז ןענייז סָאמ רעסיוועג ַא ןיא .ןענַאטשרַאֿפ

 ףיוא טרַאװעג ןוא ןסעזעג ןעמ זיא רעזייה ערעזדנוא ןיא זַא ,ןָאט טלָאזעג רימ

 ןעװעטַאר ךיז טלָאװעג ךיוא ךָאד ןבָאה רימ ?ןחישמ ףיוא יװ ,ןענייש יד

 עקעי .עקירעביא ןַא ןעוועג זיא ןשטנעמ ליפוצ רַאפ קערש יד זַא ,ךָאנ טרפב

 ,ףיוה ןקיזיר ןפיוא ךיז ןרעטנַאלּפ סע ןדיי לפיוו ,טַאהעג הגאד ַא טָאה בנג

 גנולפייווצרַאפ ןיא ןוא ,ןכיירגרעד טינרָאג רימ ןלעװ ןדיי יד טימ זַא ,קידנעעז

 יד ,רימ ןבָאה ,ןייש ַא ןָא םייהַא ןייג טעװ ןעמ זַא ,קנַאדעג םצע ןופ שממ

 טימ ריציפָא ןשישטייד םוצ טקעריד ןדנָאװעג ךיז ,ןדיי ענעמוקעגדיינ עכעלטע

 רעד .ןענייש ןבעגסױרַא ןוא טעברַא ףיוא ָאד ןזָאלוצרעביא זדנוא עטיב רעד

 טנדרָארַאפ ןוא ןקינארק ןפור ןסייהעג ,טגָאזעג טינ טרָאװ ןייק טָאה ריציפָא

 עירַאלעצנַאק ןיא ןקישקעװַא ןוא ענעמוקעג-יינ יד ןופ עטסיל ַא ןכַאמ וצ ךיילג

 סָאד טַאדלָאס ןייז גנוזייוונָא עקירעהעג יד ןבעגעג ייברעד ןוא ,ןענייש ךָאנ

 | ,ןקידיילרעד וצ

 עשישטייד ערשכ ,עתמא טַאהעג ןיוש רימ ןבָאה םורַא העש רָאּפ ַא ןיא

 טינרָאג ךיז זיא קילג רעזדנוא ,דיירפ רעזדנוא .ץיירקנקַאה ןטימ ןעניײש-סטעברַא

 !ןלעטשוצרָאפ

 ךימ ןעמ זיא ,ןייש ןיימ ןזיוועג ,קידנעמוקקירוצ ,בָאה ךיא זַא ,בוטש ןיא

 עצנַאג יד טריזילַאגעל -- טייקיניילק ַא סעּפע ,ןזדלַאה ןוא ןשוק טימ ןלַאפַאב

 ףיױא ןעגנַאגעג סױאיגָאט ןייאיגָאט ךיא ןיב ןָא טנעמָאמ םעד ןופ !החּפשמ

 ןגעוו .טבעלעגנייא טוג רעייז ןדיי ערעדנַא יד טימ ךיז ןבָאה רימ ןוא טעברַא

 טגרָאזעג טָאה ,ןשטנעמ ליפוצ זדנוא ייב ןייז טינ ,הלילח ,לָאז סע זַא ,םעד

 ןצעמע ןּפַאכוצ ןעמ טגעלפ עלייו עלַא ;סענוּפַאכ יד ןוא יָאּפַאטשעג , יד

 טושּפ וליפַא יצ ,ןפלָאהעג טינ ןבָאה ןענייש ןייק ןעוו ,ןלַאפנָא-טכַאנ יד תעב יצ

 גנונעדרָא ןיא ןעגנערב ןופ ןענַאטשַאב זיא טעברַא רעזדנוא .גָאט ןלעה ןטימניא

 -עלעט עשישטייד רַאפ עסרוב ַא טרָאד ןענעדרָאוצנײא ידכ ,זיוה עקיזיר סָאד

 ,בולק ,ןעגנוניוו ערעייז ןבָאה ָאד ןוא ןעמוקנָא ןפוַאד עכלעוו ,סעקטסיפַארג

 ,לַאז-ןעייל ןֹוא -סע

 טפרַאדעג ןעמ טָאה ,"סנעכדעמ , יד רַאפ ןרעמיצ קיצרעפ ןענעדרָאוצניײיא ידכ

 ענרעדָאמ ,ענייש ,עטוג עקַאט ןוא ,לבעמ ןטעלּפמָאק עלופ ןעגנערב טָאטש ןופ

 עשירַא-ןייר ,עשישטייד 40 ןעניווװ ךָאד ןפרַאד ָאד -- רעדנווו ַא ןעד זיא'ס .לבעמ

 ןענייז עכלעוו ,ןטנַאק סדנַאלשטיײד עלַא ןופ עטכַארבעג ,ךעלדיימ עדנַאלב

 ,סעקטסיפַארגעלעט ןוא סעקטסינָאפעלעט סלַא ןרָאװעג טעדליבעגסיוא לעיצעּפס

 ,טָאטש ןיא ריציפָא ןטימ ןרָאפ סואיגָאט ןייאיגָאט רימ ןגעלפ ןכָאװ עכעלטע
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 ןוא ,ןעוועג טשינ ןיוש ןענייז ןשטנעמ ןייק ּוװ ,רעזייה עכייר עשידיי רעביא

 ןענייז רימ ןעוו ,רעטעּפש ,לבעמ סָאד טריפעגסױרַא ןעגנוניווו יד ןופ ןבָאה רימ

 טרָאד ,רעגנירג סָאװטע ןרָאװעג סָאד זיא ,ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןבירטעגניײרַא

 ףױא ענעזָאלעגרעביא ,סטוגיןוא-בָאה טימ רעזייה עשידיי ןפערט רימ ןגעלפ

 ןעוװעג טינ ןכַאז עטכייל ןייק רעזייה יד ןיא ןיוש ןענייז ,ךעלריטַאנ ,רקפה

 זיא סָאד -- ןענידרַאג ,טנַאװעגטעב ,ןזיוורעס ,רישעג ,ןצלעּפ ,רעדיילק ,שעוו יו

 ,ןרָאװעג טריבַארעצ ךיילג

 ערעדנַא ןוא לבעמ לָאצ עקיזיר א טריפעגניהַא רימ ןבָאה ןפוא ַאזַא ףיוא

 ןטעברַא רימ ןגעלפ ,ןרָאפעג טינ טָאטש ןיא ןענייז רימ ןעוו .םיצפח עקיבוטש

 ,סעגָאלדָאּפ עטקידנערַאפ-טינ יד גנונעדרָא ןיא טכַארבעג ןבָאה רימ .טֹרָא ןפיוא

 טפרַאדעג ,ןטנעמָאמ עסיוועג ןיא ,ןעמ טָאה וצרעד .רעטצנעפ ןוא ריט טכירַאפ

 ,ךיז ןשיוװצ טַאהעג רימ ןבָאה סעכָאלעמלַאב עתמא רַאּפ ַא .רענעמכַאפ ןבכָאה

 רעדָא ץנעגילעטניא רעד ןופ ןשטנעמ ןעוועג ןענייז רעבָא לייט רעטסערג רעד

 םוצ עוויּפָארק יו ,טבעלקעג טעברַא ַאזַא וצ ךיז ןבָאה רימ .סַאלק ןשירחוס ןופ

 ,טנַאװ

 "נידַאב עיינ יד וצ ןסַאּפוצ ךיז טזומעג טָאה ןעמ .ןזייא רעבָא טכערב טיונ

 טריפעגסיוא ןבָאה רימ ןוא ןזייוו טגעלפ ,ןַאמכַאפ ַא ,רעלשיט רעשידיי רעד .ןעגנוג

 ,טעברַא עצרַאװש יד

 ,סערַאילַאמ ,סערַאילָאטס ןרָאװעג טייצ רעד טימ רימ ןענייז ןפוא ַאזַא ףיוא

 טסייה סָאד ,רַאילָאטס ַא ןרָאװעג ןיב ךיא .וו .א ,א רעקינַאכעמ ,רעקירטקעלע

 ,לגענ טּפַאלקעגנײרַא ,טנַאה םוצ טערב ַא רַאילָאטס ןתמא םעד טגנַאלרעד

 רָאנ .םָאל ןוא םורק ןעמוקעגסױרַא רימ ייב קידנעטש זיא טערב טגעזעגּפָא ןַא

 ,טייצ רעיירפ רעד ןיא .טלָאװעג טינ ןעמ טָאה רעמ ,גָאט ַא טּפוטשענּפָא יבַא

 ןגעוו ןריטוקסיד רימ ןגעלפ ,זדנוא ןבענ ןעוועג טינ ןענייז סעקעי ןייק ןעוו

 ענעמונעגוצ יד טימ רָאפ טמוק סָאװ -- ןעוועג זיא גרָאזטּפױה יד .עגַאל רעזדנוא

 יּפָארַא זדנוא טָאה סָאד ,.ייז טימ ןעמ טוט סָאװ ,ןיהַא ייז ןעמוק ּוװ ,ןשטנעמ

 עכעלגעטיגָאט סָאד ןעוועג ךיוא זיא םעלבָארּפ סיורג א .ּפָאק םעד ןעמונעג

 לסיב ַא ןפיוק וצ ףיוא ,האצוה רעד ףױא ןכַאז ןעמ טפיוקרַאפ יו -- ןבעל

 ,ךַאז עדעי ,ןייז טנָאקעג טינ דייר ןייק ךָאד טָאה ןענידרַאפ ןגעוו .ןטקודָארּפ

 ,ןצרַאה ןיא סיר ַא שממ ןעוועג זיא ,ןפיוקרַאפ טזומעג בוטש ןופ טָאה ןעמ סָאװ

 ןעמ טָאה זייווכעלסיב .ךַאז רעקיבוטש רעדעי טימ ןדייש וצ ךיז ןעוועג רעווש

 עשידיי טימ לדנַאה ַא קעװַא זיא טָאטש ןיא .טניוװעגוצ םעד ֹוצ ךיֹוא רעבָא ךיז

 רַאּפ ַא רַאפ ןבעגעגקעווַא ןעמ טָאה קיטשירעדיילק ןוא שעוו עטסעב יד .ןכַאז

 רימ :ןעגנוגנידַאב עיינ יד וצ טסַאּפעגוצ לענש ךיז ןבָאה רימ .טיורב ָאליק

 ,טפיוקעגנייא ןבָאה םינכש ערעזדנוא ןוא טפיוקרַאפסיױא ןבָאה ןדיי
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 ןעגנַאלק ,ןעגנַאלק

 ןבָאה סע .רעטנַאּפשעג רעמ ןרָאװעג טָאטש ןיא עגַאל יד זיא גָאט ןדעי טימ

 טעװ ּוװ .ןדיי רַאפ ָאטעג ַא טיירג ןעמ זַא ,ןעגנַאלק ןטײרּפשרַאפ ןעמונעג ךיז

 -רעבירַא סָאד ןעמוקרָאפ טעװ ױזַא יוװ ,ןײטשטנַא סָאד טעװ ןעוו ,ןייז ָאטעג יד

 ךיז ןעמוקפיונוצ ןטימ .טסּוװעג טינ רענייק טָאה סָאד -- ָאטעג ןיא ךיז ןביילק

 סעיינ יד ןבעגרעביא קיטייזנגעק ךיז רימ ןגעלפ ,טעברַא רעד ֹוצ גָאט ןדעי

 ןעוו ןטלעז לייוו ,ןלייצרעד וצ סָאװ ןעוועג זיא'ס .טכַאנ רענעגנַאגרַאפ רעד ןופ

 ןוא ןעמונעגוצ -- ןעוועג זיא וויטָאמ-טייל רעד .עקיאור ַא טכַאנ ַא ךרוד זיא

 ,..ןעמונעגוצ

 -- טעברַא רעד ןופ ןעמונעגוצ ,בוטש ןופ ןעמונעגוצ ,סַאג ןופ ןעמונעגוצ

 טנעמָאמ ןטימ ..ןשטנעמ יד ןופ דַאילס ןייק ָאטינ .ןייֹרַא רעסַאװ ןיא יו ןוא

 ןטימ טקַאטנָאק םעד ןריולרַאפ ךיא בָאה ,ןטעברַא וצ ןבױהעגנָא בָאה ךיא ןעוו

 רעד רַאפ טקנוּפ ןעמוק רימ ןגעלפ טעברַא רעד ןופ .עטנַאקַאב טימ ,טעטימָאק

 טינ ,טָאטש ןיא ןײגוצסױרַא ךעלגעממוא ןעוועג זיא םורַא ױזַא .העש-יײצילָאּפ

 ,סַאג ןופ ןרעוו טּפַאכעג ןופ עקיזיר רעקיטלַאוװעג רעד ןגעוו ןיוש קידנדער

 ןופ יצ ,םינכש-ףיוה ערעזדנוא ןופ רימ ןבָאה ,טעברַא רעד ןופ ןעמוקעג

 ןדיי ןבָאה ,בגא .טָאטש ןופ ןטנַאק ערעדנַא ןופ סעיינ טרעהעג עקידנטעברַא

 "ןטוג, םענעגייא ןַא ןפַאשעג ךיז ,טעברַאעג רָאנ ןבָאה ייז ּוו ,טרָא ןדעי ןיא

 ..."תועידי עטוג, טפָא רעייז ןוא ,סעיינ ןעגנערב טגעלפ רעכלעוו ,שטייד

 ,סעיינ יד טרעהעגסיוא ןוא ןכש ַא ייב ןבילקעגפיונוצ ךיז רימ ןבָאה טכַאנרַאפ

 זדנוא ןבָאה עכלעוו ,טנָארפ יד ןופ ןטכירַאב יד ןַאד .סעיײניָאידַאר לכ-םדוק

 !יימֹרַא רעשישטייד רעד ןופ ןייגסיורָאפ אזא .םירוסי עכעלרעדיוש טפַאשרַאפ

 ןיא זדנוא ייז ןוא יורפ ןיימ ןביירשרַאפ ןוא ןעלמַאז טגעלפ ןסעײגיָאידַאר יד

 ןּפַאכנײרַא ךיז טײהרענעטלַאהַאב טגעלפ טייצ ןוצ טייצ ןופ .ןבעגרעביא טנוװָא

 .טָאטש ןופ תועידי ןוא סעיינ לטניב ַא טימ עגעלָאק רעשילוּפ ַא רימ וצ

 ןעײרעמירַאב ערעייז ןוא עסיורג ןעוועג ןענייז ןשטייד יד ןופ רעבָא תונוחצנ יד

 ,עשישטייד יד טנעיילעג ןעמ טָאה רעצרעה עטמעלקרַאפ טימ .ערעסערג ךָאנ

 עקיטפיג טימ לופ ןעוועג ייז ןענייז עלַא .ןעגנוטייצ עשילױּפ ןוא עשיווטיל

 ,ןדיי זדנוא ןגעק ןעלקיטרַא-ץעה

 זייוו ךיא .טרעלע  ַאנַאיטַאט .גַאמ ןיגעלָאק יד זדנוא ייב ןסעזעג זיא לָאמַא

 טביירש גנוטייצ רעייא סָאװ טעז, :ריא וצ גָאז ןוא גנוטייצ עשיליוּפ יד ריא

 וצ ןוא ןצעה ֹוצ ױזַא ןקַאילָאּפ יד טינ ךיז ןעמעש יו .זדנוא ןגעוו ץלַא

 | "? ןצומשַאב

 עשיליוּפ ןייק טינ זיא סָאד , ,רימ וצ יז טגָאז ,"עגעלָאק ,ריא טדער סָאװ,

158 



 .שיליוּפ ןיא ךיז טקורד סָאװ ,לטעלב שישטייד קיצומש ַא זיא סָאד !גנוטייצ

 "רַאפ רימ .זדנוא ןגעק ןצעה ןעמ טעװ ןגרָאמ ןוא ךייא ןגעק ןעמ טצעה טנייה

 -רעביא זומ ןעמ .טסעפ ןטלַאה ךיז רָאנ ,השקשינ .ליּפשילוװיײט רעייז טוג ןעייטש

 "..טגָאזעג טינ טרָאװ טצעל רעזדנוא ךָאנ ןבָאה רימ ,ןבעל

 עיצַאקַאװַארּפ עכעלרעדיוש יד

 קידנקנעדעג .רעזייה יד ןיא ןסעזעג רימ ןענייז ,טסוגױא ןט21 םעד ,קיטנוז |

 טרַאװעג ארומ טימ רימ ןבָאה ,זױהטָאר ןבענ גניטימ םעד ,קיטנוז ןקירָאפ םעד

 סָאד ןעשעג גָאט םעד עקַאט זיא .קיטנוז ןקיטנייה ןופ ןטַאטלוזער יד ףיוא

 ןלעטשרָאפ טנָאקעג רָאנ ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,עטסכעלרעדיוש

 ףיוא ןײרַא ןטַאדלָאס עשישטייד עכעלטע ןענייז ,ןעהעש'ןגרָאמירפ יד ןיא

 ,ןסָאשעגסיוא גנילצולּפ טָאה ייז ןופ רענייא .סַאג רעטיירב רעד ןבענ ,סַאג-רעזעלג

 רעטצנעפ יד ךרוד ןבָאה ןדיי זַא ,דלַאװעג ַא טכַאמעג ךיילג ןבָאה עקירעביא יד

 ןטַאדלָאס יד ןבָאה ,ןביוהעגפיוא ןבָאה ייז סָאװ ,למוט םעד ץוח ַא .ןסָאשעג ייז וצ

 ןיא ,ךיז ןבָאה לקניו םעד ןופ ןדיי יד .רעטצנעפ יד ףיוא יירעסיש ַא טנפעעג

 -סיוא זיא סַאג רעד ףיוא .טנעקעג רָאנ ןבָאה ייז ּוװ טקעטשרַאפ ,קערשיטיוט

 ןעמ .ײצילָאּפ ,רעטילימ ןעמוקעגנָא זיא סע .המוחמ עכעלקערש ַא ןכָארבעג

 ךיילג ךיז ןבָאה סע .לקנױו סעדעי ןרעטשינ ,ןרעקַא ןוא ןכוז ןעמונעג טָאה

 יד ךרוד ןסָאשעג ןבָאה ןדיי יו ,ןעזעג ןיילַא, ןבָאה עכלעוו ,תודע ןענופעג

 -רעבירַא ךיז טָאה סָאװ ,טלמַאזעגפיונוצ ךיז טָאה ןומה רעקיזיר ַא ."רעטצנעפ

 ירַאפ יו טקנוּפ זיא ָאד .זױהטָאר ןבענ ץַאלּפ ןפיוא סַאג-רעזעלג ןופ ןפרָאװעג

 -סיוא ןענייז רענדער .גניטימ ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא ךיילג ,קיטנוז ןגָאטכַא

 טרעהעג טינ רעטצנעפ יד ךרוד ןבָאה רימ .דרע רעד רעטנוא ןופ יוװ ,ןסקַאװעג

 טונימ ןופ ןיא רעכלעוו ,ןומה ןופ ךיז ןטלַאהרַאפ םעד ןופ רָאנ ,דייר ערעייז

 "טולב ַא רַאפ סָאװ ,ןייטשרַאפ טכייל טנָאקעג רימ ןבָאה ,ןסקַאװעג טונימ וצ

 ,קיאורמוא ןעוועג זיא ןומה רעד .טריפעג זדנוא ןגעק טרעוו סע עצעה עקיטשרוד

 ןענייז רימ .ןגיטשעג זיא גנונַאּפש יד ,םי רעקידמערוטש א יו ,טזיורבעג טָאה

 "רעטייוו יד ףיוא טרַאװעג ענעכָארבעגנעמַאזוצ ןוא ךעלעקניוו יד ןיא ןענַאטשעג

 ןקידנע טינ טוג ױזַא ךיז טעוו גניטימ רעקיטנייה רעד זַא .ןשינעעשעג עקיד

 סורג ןטשרע םעד .ןענַאטשרַאפ טֹוג ןיוש רימ ןבָאה ,רעקיגָאטכַארַאֿפ רעד יוו

 זיא ןיטסירק עגנוי יד .עטנכש רעקיצרַאה רעזדנוא ןופ ןעמוקַאב רימ ןבָאה

 ןוא טנעה יד טימ ןכערב ןעמונעג ןוא ,עבמָאב ַא יו ,בוטש ןיא ןפָאלעגנײרַא

 ,סוזעי ,ָא ,סוזעי א ,ןעזעג ךיא בָאה ןיײלַא .קילגמוא ַאזַא ,ייוו ,יוא, :ןעיירש

 .."ןעזעג ךיא בָאה ןיילַא .ןענעק ןדיי ערעייא סָאװ

 ..דחּפ סיורג ןיא יז רימ ןגערפ ,"ןעזעג וטסָאה סָאװ;
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 ַאזַא .שטייד ַא ןסָאשרעד ןבָאה ןדיי ערעייא יװ ,ןעזעג ךיֹא בָאה ןײלַא

 | ?ףייז טעוװ טציא סָאװ טסייוו טָאג ,סוזעי ,ָא !קילגמוא

 רָאנ טלַאה יז .טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ,רעיונעג ןייגרעד ריא ייב ןווּורּפ רימ

 ןעמ ,רעטרעוו עבלַאה טדער יז .."ןעזעג ךיא בָאה ןײלַא, :ןעיירש ןייא ןיא

 ,.ןייגרעד טינרָאג ריא ןופ ןעק

 .עטרעווילגרַאפ ןבילבעג ןענייז רימ ןוא ןפָאלעגסױרַא בוטש ןופ רעדיוו זיא יז

 טימ טקעמש סע זַא ,ןרָאװעג רָאלק זדנוא רַאפ זיא רעטרעוו עבלַאה עריא ןופ

 ,עיצַאקָאװָארּפ רעכעלרעדיוש ַא

 ריא ,ןיטסירק עטלַא יד ןעמוקעגניײרַא בוטש ןיא זיא םורַא עלייוו ַא ןיא

 טָאה יז .."שטייד ַא ןסָאשרעד ןבָאה ןדיי, :ןומזּפ רעבלעזרעד רעדיוו ,עמַאמ

 ןלַאפעגנייא ייברעד זיא זדנוא ."ןעזעג ןיײלַא טָאה יז, זַא ,טגָאזעג טינ ןיוש

 טסייו טָאג ןייא ,עיצַאקָאװָארּפ עכעלרעדיוש ַא ..ןרעדָא יד ןיא טולב סָאד

 ,ןעמוקרָאפ דלַאב טעוו'ס סָאװ

 ןייווכעלסיב ךיז זיא ןומה רעד ןוא טקידנעעג לייוורעד ךיז טָאה גניטימ רעד

 .סַאג-רעזעלג ןופ גנוטכיר רעד ןיא קעװַא רעבָא ןענייז ייז ןופ ךס ַא ,ןעגנַאגעצ

 ענעטלַאהעגנייא טימ .ףיולעג ַא ןעזרעד רימ ןבָאה םורַא עלייוו רעצרוק ַא ןיא

 ..טרַאװעג רימ ןבָאה סמעטָא

 ןיא'ס סָאװ ,ןרָאװעג ריווועג יונעג ףיוה ןפיוא רימ ןבָאה רעטעּפש סָאװטע

 ןיא ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז ןדיי ךס א .סַאגירעזעלג ףיוא ןעמוקעגרָאפ

 ןעגנַאגרעד זדנוא וצ ןענייז ךָאנרעד .עיצַאקָאװָארּפ רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ

 ...ךשוח ךיז טוט ןָאיַאר םעד ןיא זַא ,תועידי

 ןשיווצ ןליפַא ,סנטָאש עטסיוװ יװ ןעגנַאגעגמורַא רימ ןענייז גָאט ןצנַאג םעד

 ןרָאװעג טרעווילגרַאפ יו ןענייז רעטרעװ יד ,טדערעגסױרַא טינ טרָאװ ַא ךיז

 ןוא קילגמוא קידנעמוקנָא ןַא טליפעגסיורָאפ יװ ןבָאה רעדניק יד .זדלַאה ןיא

 ןעו טינ ןעוו .ןגיוא יד ןיא ךיז ןפרָאװעג טינ ,סנטייוורעדנופ ןטלַאהעג ךיז

 ךיז טיײהרעליטש ןוא יורפ רעד וצ רעדָא רימ וצ ןייגוצ ןוז ןיימ טגעלפ

 | ...רעטרעוו ןָא ,ליטש ...עלעצעק ַא יו ןעילוטוצ
 גרָאז סיורג טימ ףיוה ןפיוא ןעגנַאגעגמורַא רימ ןענייז טנװָא ןצנַאג םעד

 טָאה זדנוא ןשיװצ טייקליטש עקידנשרעה יד ,ןשינעעשעג-ןגרָאמירפ יד ןגעוו

 ןענַאטשרַאפ ךָאד רימ ןבָאה ףוס לכ ףוס .טקינײּפעג ןוא טקירדעג רעמ ךָאנ

 ,רעבָא ...ןקידנע טינ עיצַאקָאװָארּפ יד ךיז טעװ ןדיי עכעלטע ןריטסערַא ןטימ זַא

 טָאה רעצרעה עטקיטייועצ טימ .קיאור ךרודַא טנוװָא רעד זיא ,טכירעגמוא יו

 ,ןפָאלש טגיילעג ךיז ןעמ

 .טעברַא רעד וצ בוטש ןופ סױרַא ,ךעלנייוועג יוװ ,ךיא ןיב ירפ קיטנָאמ

 ןטשרע םעד ךרוד ךיא ןיב ,סַאג רעטיירב רעד רעביא ,לדעס סָאד קידנעייגכרוד
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 ,ןסורג ַא ףיוא ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה קילב ןיימ .סַאג רעװעקטַאי ףיוא ןיירַא ףיוה

 -נקַאה ַא טימ טריצַאב ,שטייד ןוא שיווטיל ,שילױּפ ןיא טקורדעג ,טַאקַאלּפ ןטיור

 -- עטַאד יד .טסגניה -- רַאסימָאק-סטיבעג םעד ךרוד ןבירשעגרעטנוא ןוא ץיירק

 | | :ןרָאװעג טגָאזעג זיא גנודלעמ רעד ןיא .1941 רעבמעטּפעס 1

 ,רענלעז עשישטייד וצ ןסָאשעג שינעטלעהַאב ַא ןופ ןעמ טָאה ,קיטנוז ,ןטכענ,

 רַאפ .ןדיי ןענייז ייז ,טנעקרעד ןעמ טָאה ןטידנַאב עקידתונדחּפ יד ןופ ייווצ

 ןסָאשרעד טרָא ןפיוא ייז טָאה ןעמ ,ןבעל ןטימ טלָאצַאב ייז ןבָאה טקַא רעייז

 ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז ןלַאפ עכלעזַא ןופ אכהל ףיוא ןטיהרַאפ וצ ידכ

 רעשידיי רעצנַאג רעד ףיוא טלַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד :ןעלטימ עפרַאש

 ןופ סַאג ןפיוא ןזייו טינ ךיז דיי םוש ןייק רָאט לכ םדוק .גנורעקלעפַאב

 -טעברַא ןַא ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד ןענייז םַאנסױא ןַא ,* ירפ 10 זיב גָאטײב 2

 -לעפַאב רעד טייקרעכיז ןוא ור ןרעכיזרַאפ ןפרַאד טירש ענעמונעגנָא יד .ןייש

 ",ןפלעהוצוצ וצרעד זיא ןשטנעמ ןקידנעקנעדיטנוזעג ןדעי ןופ בוח רעד .גנורעק

 .רָאלק זיא ץַאלּפ-סטעברַא םוצ ןעמוקעג ןיב ךיא טימעג ַארַאפ סָאװ טימ

 טָאה סָאװ ,קילגמוא ןכעלרעדיוש םעד ןגעוו טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה ָאד טשרע

 רעטצניפ זיא'ס ןעװ זַא ,סױרַא ךיז טזייו סע ,ןפָארטעג ןטכענ ןדיי זדנוא

 ,סַאג-רעזעלג ןופ ןָאיַאר ןשידיי ןצנַאג םעד טלגנירעגמורַא ןעמ טָאה ,ןרָאװעג

 יד ןעמונעגוצ טָאה ןעמ ןוא עשישטייד ,סַאג-סָאלשּפָארַא ,רעװעקטַאי ,רעשידיי

 ןשטנעמ רעטנזיוט ךס ַא ,גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג

 ,טלַא ןוא גנוי ,סיורג ןוא ןיילק ,סעילימַאפ עצנַאג ןעמונעגוצ טָאה ןעמ

 רעטעברַא ערעזדנוא ןופ ךס ַא .ךעלקעּפ ךיז טימ ןעמענ טזָאלעג ,עקנַארק וליפַא

 -הרמ ןעגנַאגעגמורַא ןענייז עלַא ןעמוקעג טינ טעברַא רעד וצ ןיוש ןענייז

 ןעוועג טינ .החּפשמ רעד ןופ דילגטימ ַא טלעפעג ןיוש טָאה ןרעדעי .קידחרוחש

 .ןרירנָא טינ לָאז עיצקַא עקיזָאד יד ןעמעוו ,זדנוא ןופ רענייא ןייק

 טימ דלָאג ייז טגָאזעגוצ ,ןשטייד יד וצ ןפיול ןעמונעג ךיילג טָאה ןעמ

 .טעּפש טינ ךָאנ זיא'ס ןמז לכ ,עמרוט ןופ ןעמענוצסיורַא ייז ןטעבעג .ןטנַאילירב

 .ןלעוּפ וצ ןעגנולעג טינ סָאד זיא ןשטייד ערעזדנוא ייב

 ןגעוו טסּוװרעד רעמכָאנ ךיז רימ ןבָאה ,םיהַא ןעמוקעג ןענייז רימ ןעוו

 ןורהא-השמ , :טנעה יד ןכָארבעג ןוא ןעגנַאגעגמורַא זיא עמַאמ יד .ןברוח

 ןעמונעגוצ עילימַאּפ רעצנַאג ןייז טימ (ףיוהכרוד ןופ רעסָאלש רעד) לעטשרעב

 טימ שטיװעלימכַאר רעגָאװש ןופ רעטסעווש ןוא רעדירב עלַא ,םיבורק ערעזדנוא

 ..461001ס60, 180 ש0ם8מ00868 !ת 6004 204 טסמ 15 טמז 428080011299 2014

 10 טמז ע01001002485 20 ע6112550ת. (לַאניגירַא ןשישטייד ןופ)
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 ּוװ ,סַאג עשידיי -- ,עטנַאקַאב ליפ ױזַא טנייה .ןעמונעגוצ --- סעילימַאפ ערעייז

 .?תורוד טבעלעגּפָא ןבָאה רימ

 ךיז רימ ןבָאה ,טעברַא רעד וצ ןעמוקעג ןענייז רימ ןעוו ,ןגרָאמ ףיוא

 עטייווצ יד טקיניירעגסױא ןעמ טָאה טכַאנ יד :ןקילגמוא עיינ ןגעוו טסווװװרעד

 יסעביױטיעקטיג :יוװ ,ךעלסעג עקימורַא עלַא טימ ,סַאג רעשישטייד ןופ טייז

 -שדקה ,רעקצינדור זייוולייט ,רעװעקטַאי ,יקסנַאימשָא ,סַאג-רעקצינמָאק ,קעלּוװַאז

 עמַאס סָאד טקיניירעגסוא ןעמ טָאה טכענ ייווצ יד ןיא -- טרָאװ ןייא טימ .סַאג

 ַאזַא ןעניז םייב טינ יװ ,ןעגנַאגעגמורַא ןענייז רימ .ןדיי רענליוו ןופ ץרַאה

 וצ ןפיול וצ ןביױהעגנָא ןעמ טָאה ,טנייה ךיוא ױזַא ,ןטכענ יו טקנוּפ !ךָארב

 ןופ ןעװעטַארסױרַא יבַא ,ןליוו ייז סָאװ ץלַא טגיילעגרָאפ ייז ,ןשטייד ?עטוג, יד

 זיא רעטרע ערעדנַא ןיא .ָאד טרָאד ךָאנ ןענייז ייז ןמז לכ ,עמרוט רעקשיקול

 ןדערוצנָא ץנוק יד ןעגנולעג זיא ןדיי עקיפיפ ,ןעגנולעג ןלַאפ עסיוועג ןיא סָאד

 טעּפוט ןטסיירד טימ ןוא ןייז-ילכ עלַא ערעייז ךיז ףיוא ןָאטנָא ןלָאז יז ,ןשטייד
 ןשטייד יד ןבָאה ךעלריטַאנ ,ןדיי ?ערעייז , ןעמענסױרַא ןוא עמרוט ןיא ןײגקעװַא

 -קירוצ ןענייז ענעמונעגוצ רעטנזױט יד ןופ .טלָאצַאב טוג ןעמונעג רַאפרעד

 ,עמרוט ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,טסּוװרעד ךיז ןעמ טָאה ייז ןופ .עטלייצעג ןעמוקעג

 ןענייז ןרעמַאק יד רָאנ טינ .ןדיי רעטנזיוט טכַארבעגנָא געט יד ןיא טָאה'מ ןיהּוװ

 ףיוה רעצנַאג רעד ךיוא ,ןייטש וצ ּוװ ןעוועג טינ זיא'ס זַא ,טלופרעביא ןעוועג

 יסיא טרָאד זיא ןעמ סָאװ תושיגנ יד .ןדיי טימ טעװעקיּפעגנָא ןעוועג זיא

 .ןרעדליש וצ טינ זיא ןענַאטשעג

 טימ טַאהעג טָאה ןעמ סָאװ ץלַא ןעמונעגוצ רעניווטיל יד ןבָאה לכ םדוק

 -- עכעלקילגמוא יד רעביא ךיז ןעוועקעידזיא סָאד ,חצר תוכמ ןגָאלש סָאד .ךיז

 רעסַאװ ּפיז ןייק וליפַא ,טיורב לקיטש ןייק טינ .םזילַאדנַאװ רעשירעקנעה שממ

 ןעמ טָאה ןשינעפרעדַאב עשיגָאלָאיזיּפ יד .טזָאלעגוצ טינ געט עצנַאג ןעמ טָאה

 ,טרָא ןפיוא ןקידיילרעד טזומעג

 ,ןדיייטינ ךרוד ןסורג ןעגנַאגרעד זדנוא וצ ןענייז געט עקידנעמוק יד ןיא

 סָאװ געוו םעד ףיוא ןדיי סעיטרַאּפ עסיורג סױרַא ןעמ טריפ גָאטרַאפ ןדעי זַא

 עכעלקערש סָאד טרעהעג רעטּפָא ץלַא ךיז טָאה'ס .עווָארָאװדנַאל וצ טריפ

 | ,רַאנָאּפ -- טרָאװ

 רעד ןופ טײקמַאזיורג יד ןרָאװעג רָאלק זיא םורַא געט עכעלטע ןיא טשרע

 -כרוד זיא עיצקַא יד .ןַאלּפ רעשינָאלװיײט רעייז ןוא עיצַאקָאװָארּפ רעשישטייד

 םורַא ױזַא ןוא לַאטרַאװק ןשידיי ןצנַאג םעד ןקינײרוצּפָא ידכ ןרָאװעג טריפעג

 יז ייב ןעװעג ןיוש זיא עכלעוו ,ָאטעג רעקיטפנוקוצ רעד רַאפ טרָא ןטיירגוצ

 ,גנונעדרָאיגָאט ןפיוא
 טסּוװעג טינ טָאה ןעמ ןוא ןדיי רעטנזיוט ןעמונעגוצ ןעמ טָאה טציא זיב
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 זַא ,טנכערעגסיוא רימ ןבָאה טייקוויַאנ רעזדנוא ןיא ,ןעשעג זיא ייז טימ סָאװ

 .ןשינעדליװ עזָאלנַאלּפ זיולב ,ךַאז עקילעפוצ ַא ךיז ױזַא םתס ןענייז ?סענוּפַאכ, יד

 זיא סָאד .סעצָארּפ-סגנוטָארסױא רעטרינַאלּפ טוג ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה טציא

 ,םוטנדיי רענליוו רעד יבגל עיצקַא-סגנוטכינרַאפ עקיזיר עטייווצ יד ןעוועג

 רָאנ .ןגַארפ ערעזדנוא ףיוא טרעפטנעעג טינרָאג ןבָאה ןשטייד ?ערעזדנוא,

 ןכַאמ סַאד ,ַאי ,ַאי, :ןָאטעג גָאז ַא זדנוא טָאה ,רעכיירטסע ןַא ,עקעי ַא רענייא

 ..?עטױליַאּפַאטשעג יד ,ייז

 ןענייז ןדיי ענעמונעגוצ יד ןופ רעזייה עלַא .ךשוח ןעוועג זיא טָאטש ןיא

 ןענייז ,רקפה ןופ ןעוװעג הנהנ ןבָאה סָאװ עטשרע יד .ןביור םוצ ןפָא ןבילבעג

 ייז) טרעוו ןרעסערג ַא טַאהעג רָאנ טָאה סָאװ ץלַא .רעטכעוו-זיוה יד ןעוועג

 ךיילג ייז ןבָאה (ןביילקסיוא ןופ סוסקול םעד ןביױלרעד טנעקעג ךיז ןבָאה

 ןוא עטסעב יד ,שעװ ,גרַאװרעטופ ,רעדיילק עטסעב יד :ךיז רַאפ ןעמונעגוצ

 ,םינכש עקימורַא יד ןעמונעג ןבָאה סָאד ,וװ .א .א ןלָאטשירק ,ןזיוורעס עטסרעייט

 ןכַאז ערעיײט ליפ רעייז ןבעגעגּפָא געט ענעי ןיא ,ןײלַא ןדיי יד ןבָאה ,בגא

 ץרַאה טימ ןגױצַאב ךיז ןבָאה ךס א עכלעוו ןשיווצ ,םינכש עכעלטסירק ערעייז וצ

 שידיי ןרָאװעג בורח זיא געט יד ןיא .ּפעק ערעזדנוא ףיוא ןקילגמוא יד וצ

 ,עצַארּפ ןוא ימ רערעווש ךרוד ,ןרָאװעג טלמַאזעגנָא זיא סָאװ ,סטוג-ןוא-בָאה

 ,תורוד עגנַאל ןופ ךשמ ןיא

 ןשידיי ןופ רעדילגטימ ייר ַא ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןענייז עיצקַא רעד ייב

 עטשרע יד ןיא ,ןרָאװעג טריזילַארַאּפ זיא ןבעל עשידיי עצנַאג סָאד ,.טעטימָאק

 .טרינַאיצקנופ טינ טעמכ טעטימָאק רעד טָאה עיצַאקָאװָארּפ רעד ךָאנ געט רָאּפ

 ןבילקעגפיונוצ רעדיו ךיז ןבָאה ךָאו רעד ןופ געט עטצעל יד ןיא טשרע

 ךיז ןבָאה 6 רעמונ סַאג רעקצינמָאק ףיוא ןוא ,רעדילגטימ ענענילקעג עקינייא

 ןעגנַאגעג רעטייוו ןענייז ענעבילבעגרעביא יד .ןשטנעמ עטלייצעג ןזיוװַאב רעדיוו
 :ןצרַאה ןפיוא טקירדעג ןבָאה ןייּפ ןוא טסגנַא .טעברַא רעייז וצ "לַאמרָאנ

 ,ּפעק ערעזדנוא ףיוא רעדיוו ךיז ןטיירג ןקילגמוא ַארַאפ סָאװ ,"םוי דלי המ,

 זיא'ס עכלעוו טימ ,רעניווטיל ןוא ןשטייד יד טימ טדערעג רעטייוו ןבָאה רימ

 -רַאפ ןעוװעג זיא חומ רעד רעבָא ,טעברַא רעד ייב ןפערט וצ ךיז ןעמוקעגסיוא

 ,ץנעטסיזקע רעכעלגעטיגָאט רעד רַאפ גרָאז טימ ןעמונ

 עקיצנייא יד זַא ,גנַאלק רעיינ ַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה געט יד ןיא טָא

 ןשישטייד ןופ לּפמעטש ןסיורג ַא טימ ןיײש-סטעברַא ןַא ןבָאה וצ זיא גנוטער

 ןשינעפיױל עירעס א ןביוהעגנָא רעדיוו ךיז טָאה סע .?ןַאמכַאפ , טמַא-סטעברַא

 טימ עטלַא יד ןעלּפמעטשּפָא רעדָא ,ןענייש יד ןטייברעביא ןגעוו ןשטייד יד וצ

 ."ןַאמכַאפ , לּפמעטש ַא

 ךיא ,ןעמוקַאב ןעלּפמעטש עכלעזַא ןבָאה רעטעברַא ערעזדנוא ןופ עקינייא
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 .דחּפ ןופ טמעלקעצ ןעוועג ןעמ זיא רעדיוו .ןעמוקַאב טינ ןבָאה ערעדנַא ןוא

 טסעומשעגכרודַא ןוא טעברַא רעד ךָאנ ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז רימ ןענייז רעירפ יו

 .עקירעיורט ןעוועג בגא ןענייז עכלעוו ,ןסעיינ-טנָארפ יד ,ןטַאקינומָאקדָאידַאר יד

 יד ןוא ,עװקסָאמ זיב "רָאנ, ןייג ןלעוװ ייז זַא ,טגָאזעג ןַאד ןבָאה ןשטייד יד

 עכלעזַא ןופ .המחלמ רעד וצ ףוס ַא זיא טלָאמעד .?טוּפַאק , ןענייז סעקיװעשלָאב

 ןצרַאה ןפיוא ענטומַאלַאק ץנַאג ןרעוו זדנוא טגעלפ דייר

 ,טרָא ןטייווצ ןפיוא קעװַא ןגַארפ-?קיטילָאּפ , יד ןענייז געט ידיטָא ןיא רעבָא

 ןפאש ןגעװ ןעגנַאלק טיירּפשרַאפ רעקרַאטש ץלַא ךיז ןבָאה גָאט ןדעי טימ

 ּוװ ,ענוװָאק ןופ תועידי טַאהעג רימ ןבָאה ָאטעג ןגעװ .ענליוו ןיא ַאטעג ַא

 רימ ןבָאה טדערעג .ךיז ןבײלקרעבירַא ףיוא טייצ שדוח ַא ןבעגעג טָאה ןעמ

 עקיליורג ערעזדנוא ןיא ןימרעט רעקיטלַאװעג ַא זיא טייצ שדוח ַא זַא ,ךיז ןשיווצ

 עיינ ערעזדנוא ןוא ןרעוו ןפלָאהעג טוג ןעמ ןָאק טייצ שדוח ַא ןיא .ןטייצ

 ּווװ ,ןעוועג זיא רָאלק טשינ .הֹרּפכ יד ןעמעננייא ךָאנ ןענעק םילשומ עקיטולב

 ןעוועג ןענייז ןעגנַאלק .ןָאיַאר ןכלעוו ןיא ,ןרעו טנדרַאעגנייא טעוװ ָאטעג יד

 ןרעסיױא זיא ןָאיַאר רענעי לייוו ,דערָאגעװַָאנ ףיוא ןייז טעוװ ָאטעג יד זַא

 רעטנעצ ןיא ָאטעג ןייק ןכַאמ טינ ךָאד ןלעװ ייז .טנגעג עמערָא ןַא ,רעטנעציטָאטש

 יד ףיא .רעזיה עטכעלש ןייק טינרָאג ןיא ןדיי ןזָאלרעביא ןוא טָאטש ןופ

 ןבָאה ןשטייד "עטוג, יד .ןייגרעד טנעקעג טינ ךַאז ןייק ןעמ טָאה רעטרע-טעברַא

 ,.טסּוװעג טינ ךַאז ןייק

 טעטימַאק ןשידיי ןוֿפ עיצַאדיווװקיל יד

 ןעגנַאלק ערעטפָא ץלַא יד ןגעוו ןייגרעד סעפע טלָאװעג ךָאד בָאה ךיא

 הנוכ יד טַאהעג ייברעד .טעטימָאק ןיא קעװַא ךָאו ףוס ךיא ןיב ,ָאטעג ןגעוו

 ןטכיזסיוא יד ןוא עגַאל רעזדנוא ןגעוו סעיצַאמרָאפניא םירבח ייב ןעמוקַאב וצ

 ךיא בָאה טייקיטכיזרָאפ רעטסערג רעד טימ .טפנוקוצ רעטסטנעָאנ רעד ףיוא

 ןקידנעטשלופ ַא ןפָארטעג בָאה'כ ּוװ ,טעטימָאק ןשידיי ןיא ןעמוקַאבנײרַא ךיז

 -- קידייל ןוא ןפָא ןרעמיצ עלַא .טסיוװ ןוא טסוּפ ןעוועג זיא ןינב ןצנַאג ןיא ,ןברוח

 ךיא ןיב ןשטנעמ רָאּפ עטכוזעגפיוא םיוק יד ןופ .גנונעדרָאמוא עקידארומ ַא

 ןעמוקעג טעטימָאק ןיא זיא רעירפ העש רָאּפ ַא טימ :סקידנגלָאפ ןעגנַאגרעד

 ײמָאק םעד לַאדנַאקס ןטסיװ ַא טכַאמעג ןוא גרעבנענייווש ץעיווַאּפַאטשעג רעד

 ,שזניא ,רעציזרָאפ רעד .ןרופ ןעצ ןייק טלעטשעגוצ טינ ןבָאה ייז סָאװרַאפ ,טעט

 ,טֹוג ךָאד טסייוו ,גרעבנענייוש ,רע זַא ,טרעפטנעעג םיא טָאה ,יקצָארט .ש

 טָאה ןגעווטסעדנופ .דרעפ עלַא ןעמונעגוצ גנַאל ןיוש ןעמ טָאה ןדיי ייב זַא

 ייז ןוא ןרופ עכעלטסירק ןעצ טלעטשַאב רימ ןבָאה ,ןבעגעגוצ יקצָארט .שזניא

 ךיז טָאה גרעבנענייווש .ץַאלּפ םענעזיװעגנָא םעד וצ ןעמוק טמיטשַאב ןלעוו
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 ןיא רָאנ זיא'ס רעוװ ,ןעמעלַא ןעמונעגוצ טָאה ןוא היח עדליוו ַא יו ןפרָאוװעג

 ,עקיניא ןעוועג ךיוא ןענייז ענעמונעגוצ יד ןשיוצ .ןינב ןיא ןעוועג טנעמָאמ םעד

 -יציפמ , ןופ רעטייל רעד יװ ,טעטימָאק םוצ טרעהעג טינ ירמגל ןבָאה עכלעוו

 -טעטימָאק יד ןופ .תונברק עקילעפוצ ערעדנַא ןוא ,ײנסַארק ,קעטָאילביב-"הלכשה

 :דסח סגרעבנענייווש טימ ענעזָאלעגרעביא ,טרָא ןפיוא ןבילבעג ןענייז רעדילגטימ

 .ודַא ןוא יקסנושאי .ג !ןַאמשיפ ,רונשנדייז םהרבא ,דירפ לָאטַאנַא .שזניא

 ,ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןוא טײרדעגסױרַא ךיז ןבָאה יקציװָאנַאקלימ

 -עגסיוא עטלַא קילדנעצ רָאּפ א ןרָאװעג ןטָארעגסױא ןענייז גָאט םעד ןיא

 -עג ןרָאי רעקילדנעצ ןענייז עכלעוו ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג עשידיי עטווורפ

 זיא ענליו עשידיי סָאד .טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ טסניד ןיא ןענַאטש

 !טולב טימ ןעגנַאגעגּפָא

 בָאה סטערקנָאק םוש ןייק רעבָא ,ָאטעג ןגעוו טדערעג ךיוא ןעמ טָאה ָאד

 רענייק טסייוו ,ןעוו ,ּוװ רעבָא .ָאטעג ַא ןייז טעוו'ס רָאנ ,טסּוװרעד טינ ךיז ךיא

 ,לופ טינ ךָאנ זיא תורצ טימ רעכעב רעזדנוא :רָאלק ןעוועג זיא סנייא ,טינ

 ןלעו סע תונברק עיינ לפיוו ,טסייו טָאג ןייא ןוא תוריזג עיינ ךיז ןטיירג סע

 .ןרעוו ןעגנולשעגנייא ךָאנ

 טכַארברַאפ ןעמ טָאה רעטימעג ערעטיב ןוא ערעטצניפ עכלעזַא ייב טָא
 ,טייהיירפ ַאזַא וצ ןעוועג זיא ייוו"ןוא-ְדַא ."יירפ, רעד ףיוא ךָאװ עטצעל יד
 עכלעוו ןופ ,םינכש עכעלטסירק ןשיווצ ןוא הריד רענעגייא רעד ןיא ךָאד רעבָא
 טימ טַאהעג טָאה ןעמ .ףליה עסיוועג ַא טַאהעג טייצ וצ טייצ ןופ טָאה ןעמ
 ןיא ןענייז ,בגא ,ןּפַאכוצנײרַא עלייוו ַא ףיוא ךיז ּוװ ,ןדער וצ טרָאװ ַא ןעמעוו
 זייוולייט ןבָאה עכלעוו ,ןטקודָארּפ ןופ ןסַאּפַאז עסיוועג ,ןכַאז ןסַאמ ןעוועג בוטש
 .ןבעל ערעטיב ןוא ערעטצניפ סָאד טרעטכיילרַאפ

 .ךעלנייוועג יו ,טעברַא רעד ןופ ןעמוקעג רימ ןענייז טכַאנרַאפ קיטיירפ
 ,גָאט ןטצעל ןרַאפ סעיינ יד טימ ךיז טלייטעג ,טריקיטילָאּפ רימ ןבָאה טנוװָא ןיא
 ,עקידלזמ ךעלנייועגרעסױוא ןַא ןעוועג זיא ,50 סַאג עטיירב ,זיוה רעזדנוא
 ,ןקילגמוא עלַא ןטימעגסיוא טָאה זיוה רעזדנוא תוכז סנעמעוו ןיא טינ סייוו ךיא
 ןבָאה סע ּוװ ,52 ןוא 48 סַאג עטיירב ןטייז עדייב ןופ ףייה עקידתונכש יד
 ייב ,םינכש עשידיי יד ןופ טמיורעגסיוא ןרָאװעג ןענעז ,ןדיי ךס ַא טניוװועג
 ,ןברק ןקיצנייאנייא ןָא ,קיאור ךרודַא סעיצקַא עלַא ןענייז ,קנַאד ייז טָאג ,זדנוא

 יױרפ ןייז טימ יקסּונרַאשט :סעילימַאּפ יד טניוװעג ןבָאה ףיוה רעזדנוא ףיוא

 ךיי ַא -- לדנעב ;רילעוווי ַא -- רעגַארּפ ;רעכַאמרעגייז ַא ,רעדניק 2 ןוא

 טַאהעג ןבָאה ייז ,ןוז ריא טימ לעזיימ יורפ יד ; עילימַאפ ןייז טימ ןַאמערָא ןַא

 = עשידיי 5 ערעזדנוא ןעװעג ןענייז יד .טייצליּפש ןופ טפעשעג ַא רעיוט םייב
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 ַאקסװָאלזָאק עיסָאז יורפ עטלַא יד ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא ןדיי-טינ ןופ .סעילימַאפ

 .עצינעמילּפ ריא טימ

 למערק-רעסַאװ-עדָאס ַא ןופ ןירעמיטנגייא יד ןעוועג זיא עיסָאז עטלַא יד

 ןשידיי ןופ ןדיי .רָאי 50 רעכעה ןענַאטשעגּפָא זיא יז ןכלעוו ןיא ,ףיוה ןבענ

 -טלעו רעטשרע רעד רַאפ) ןעמ טגעלפ ריא וצ .טנעקעג טוג יז ןבָאה ןָאיַאר

 -נישטשּפמארט .רעסַאװ-עדָאס ןעקנירט תבש ןוא טכַאניוצ-קיטיירפ ןייג (המחלמ

 זיא יז .ענליו ןיא רבדי'םש ַא ןעוװעג זיא ןעיסָאז ייב רעסַאוװ-עדָאס סיקס

 ,ריט ייב ריט טניווװעג ןבָאה רימ .יורפ עכעלטנרַָא תמאב ,עטוג-ןטלעז ַא ןעוועג

 .טפָא רעייז ןייז ריא ייב רימ ןגעלפ ,שזדָאל ןופ ןעמוקעג זיא עילימַאפ ןיימ ןעוו

 -סור ןייק ענייא ןריפסיורַא סָאד .רעטסעווש עניימ טימ ןעוועג יז זיא טנעָאנ רָאג

 ןעוועג טשרע יז זיא ךעלקילגרעביא .טניײװַאב רעייז ותעשב עיסָאז יורפ טָאה דנַאל

 םעניילק ריא ןיא ,ריא וצ ןגָארטעגנָא ןבָאה םינכש עשידיי עלַא ,ןשטייד יד ייב

 עקידרעטעּפש יד ןיא .טַאהעג טָאה ןעמ סָאװ ,עטסרעייט ןוא עטסעב סָאד ,לרעמיצ

 ערעזדנוא ןקישרעביא זדנוא יז טגעלפ ,ָאטעג ןיא ןעוועג ןענייז רימ ןעוו ,ןרָאי

 ןטלַא ריא טימ יז טָאה לָאמ רעקילדנעצ .טבעלעג ןבָאה רימ סָאװ ןופ ,ןכַאז

 עקידקיטנוז ייווצ יד ןיא .דיי םענעי רעדָא םעד ןפלעה וצ ידכ ,טריקיזיר ּפָאק

 ןעװעג ןענייז רימ ןוא ןעגניטימ-ץעה יד ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע ןעו ,געט

 ריט יד ריא ייב זיא ,םָארגָאּפ ַא ןכערבסיוא טעוװו טונימ עדַאיל ַא זַא ,רעכיז

 סָאד .ייז ןטלַאהַאב וצ ףיוא ,רעדניק יד ךיז וצ ןּפַאכוצנײרַא טיירג ,ןפָא ןעוועג

 ,ךאלמ ַא ןעוועג זיא

 זדנוא טָאה ,1941 רעבמעטּפעס ןט6 םעד תבש ,גָאט רעקידנגרָאמ רעד

 עלַא ןופ תבש רעטסצרַאװש רעד .סעייג ערעטצניפ ,עקירעיורט .סעיינ טכַארבעג

 רעייז ןיא טכַאמעגכרוד זיא-סעדןעוו ןבָאה ןדיי רענליוו סָאװ ,םיתבש עקירעיורט

 !אטילד םילשורי ןופ תבש רעצרַאװש רעד ,עטכישעג רעקירָאיטרעדנוה ליפ

 ןיא ןדיי רענליו ןופ שוריג רעד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא גָאט םעד ןיא

 ,רעדרעמ עשישטייד יד ךרוד ,ןרָאװעג טרינַאלּפ גנַאל ןענייז עכלעוו ,סָאטעג ייווצ

 ,טכַאנ ןייא ןופ ךשמב ןרָאװעג טיירגעגוצ שינכעט רעבָא

 ַאטעג ןיא שרוַאמ ועד

 :(1941 רעבמעטּפעס רעט6) םוטנדיי רענליוו ןרַאפ תבש רעצרַאװש רעד

 ןַא סעּפע .ךעלנייועג יו רעירפ טּפַאכעגפיוא ךיז רימ ןבָאה גָאטרַאפ תבש

 ןפָאלעגוצ רימ ןענייז לכ םדוק .ןגיל טזָאלעג טינ זדנוא טָאה ליפעגרָאפ קיאורמוא

 דיז רימ ןבָאה ,גנורעדנע םוש ןייק קידנקרעמַאב טינ ןוא רעטצנעפ יד וצ
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 "עקדעיװזַאר ףיא, בוטש ןופ סױרַא קידנעטש יו זיא עמַאמ יד .טקיאורַאב

 טזָאל ןעמ זַא ,קידנרעלקרעד ןעמוקעגקירוצ יז זיא םורַא עלייוו רעצרוק ַא ןיא

 רימ םגה ,רעטילימ ךרוד טלגנירעגמורַא ןענייז ןסַאג יד ןוא רעיוט ןכרוד סױרַא טינ

 סיר ַא סעיינ יד ךָאד זדנוא טָאה ,עטסגרע סָאד ףיוא טיירג ןעוועג ןענייז

 עכלעוו ,רעטצנעפ ערעזדנוא וצ וצ רעדיו ןענייז רימ .ןצרַאה םייב ןָאטעג

 ,סַאגרעזעלג רעביא ןיב סַאג עטיירב :ןסַאג עכלטע ןעמונעגמורַא ןבָאה

 בױהנָא םעד ,רָאבָאס םורַא ץַאלּפ ןצנַאג םעד ,סַאג רעשישטייד ןופ לייט ןסיורג ַא

 ,םעד ןיא טקוקעגנייא טוג ךיז ןבָאה רימ ןעוו טשרע .עקסנָאק ,רעקצינדור ןֹופ

 ,רעיוט ןדעי ןבענ זַא ,טקרעמַאב רימ ןבָאה ,סַאג רעד ףױא טעשעג סע סָאװ

 רעבלעזרעד וצ .טַאדלָאס רעטנפָאװַאב ַא עקַאט טייטש ,לדעס םעד ןגעקטנַא

 עסייו טימ רופ עסיורג ַא טריפעגנײרַא ףיוה סכעלַאק ןיא ןעמ טָאה טייצ

 טּפיוה ןײרַא ָאטעג ןיא שוריג רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ רימ ןבָאה טציא .רעטערב

 גנַאל ןיוש ךָאד רימ ןבָאה ,ןרעוװ ןפַאשעג טעוװ זדנוא רַאפ ָאטעג ַא זַא .ןָא ךיז

 ןיא ?ךיז ןביילקוצרעביא ףיױא ןבעג ןעמ טעװ טייצ לפיוו רעבָא ,טסוװעג

 טעװ לַאפ ןטסגרע ןיא ,אלימ ,טייצ שדוח ַא ןבעגעג ףיורעד ןעמ טָאה ענווָאק
 ,ןכָאוװ ייווצ ןבעג זדנוא ןעמ

 טכַאמעג רימ ןבָאה רענעלּפ עלַא יד רעבָא .טכַארטעג ךיז ייב רימ ןבָאה יוזַא
 ...סָאבעלַאב םעד ןָא

 םינכש ערעזדנוא ךיוא ןבָאה ןיירַא סַאג ןיא רעטצנעפ ערעזדנוא ךרוד

 -- טָאטש ןיא רָאפ טמוק סע ךעלטנגייא סָאװ רעבָא ...טשרָאפעג ,טקוקעגסױרַא
 ,טסּוװעג טינ רימ ןבָאה

 עניילק ןעייג סע יו ,טקרעמַאב ןיוש רימ ןבָאה ןעהעש עקידרעטעּפש יד ןיא

 ןופ רעדניק ןעירפ ןעייײג סע .סעציײלּפ יד ףיוא ךעלקעּפ טימ ןדיי סעּפורג

 רעצנַאג ריא ןיא "ךל-ךל , תשרפ -- ללכה ,רענעמ ןעייג סע ,רעטלע םענעדיישרַאפ

 רַאפ זיא'ס .םיטרּפ ךָאנ ןבעגעגרעביא זדנוא טָאה רעטכעווזיוה רעד .קיגַארט

 קינַאּפ ַא ןכָארבעגסיױא זיא'ס ,ןײרַא ָאטעג ןיא טייג ןעמ זַא ,ןרָאװעג רָאלק זדנוא

 לָאז ןעמ זַא ,ױזַא ,ןכַאז ןקַאּפ ןעמונעג לענש ףיוא טָאה ןעמ .םינכש יד ןשיווצ

 ,רערעמ סָאװ ךיז ףיוא ןגָארט ןענעק

 עכעלטסירק עקימורַא יד וצ ןגָארטקעװַא ןעמונעג ךיילג ןעמ טָאה ןכַאז ךס ַא

 ,קידנעטשבלעז ןייז לָאז רערעדעי זַא ,ױזַא רימ ןבָאה טקַאּפעג ןוא ,םינכש

 רעד ןיא ,ךיז ףיוא ןבָאה לָאז ,סיורג זיב ןיילק ןופ ,רערעדעי ,טסייה סָאד

 ןעמוקַאב ןבָאה רעדניק יד .ןבָאה ףרַאד ךעלנעזרעּפ רע סָאװ ,סָאד ייר רעטשרע

 יד ,רימ .עקעד ַא טימ ןשיק ַא ,ןטקודָארּפ לסיב ַא ,רעדיילק ,שעוו ערעייז

 ףיֹוא רימ ןבָאה ייברעד .טנעמיטרָאסַא ַאזַא טכַאמעג ךיוא ךיז רַאפ ןבָאה ,ערעטלע

 ןעועג ןיוש ןענייז קעפ יד זַא ןכַאז רעמ סָאװ ןגױצעגפױרַא ןיילַא ךיז
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 יו טעמכ טביילב בוטש עצנַאג יד זַא ,ןעזרעד טשרע רימ ןבָאה ,טיירגעגוצ
 סָאװ סָאד טַאהעג טָאה ,טגָאזעגסנייטש'מ ,טרעוװ ַא רַאפ סָאװ לייוו ,טרירעג טינ
 ןעד זיא ןענופעג ךיז טָאה בוטש ןיא סָאװ ,םעד יבגל ,טקַאּפרַאפ ןבָאה רימ
 ויא ךָאנ וצרעד .תורוד-רוד ןופ עטעוועדנופעגנייא ןַא ,בוטש ַא -- רעדנּוװ ַא
 עכעלטע ןופ טײקשיטַאבעלַאב ןרָאװעג טלמַאזעגנייא ,טייצ רעטצעל רעד רַאפ
 שודָאל ןופ ןכַאז עטכַארבעג עניימ ,סעמַאמ רעד ,סרעטסעווש יד ןופ :רעזייה
 לכ טימ בוטש ַא ,ללכה .טייצ רָאי ייווצ ןופ ףיולרַאפ ןיא עטפיוקעגוצ יד ןוא

 ןבעל טנעקעג ,ןכַאז ענעגייא יד ןפיוקרַאפ ןופ טָאה ןעמ רעכלעוו ןופ ,בוט

 ,ןרָאי עגנַאל

 ןיווטיל "רעקיצרַאה , רעד -- רָאטַארטסינימדַא-זיוה רעזדנוא

 ןענייז ,טָאטש ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,יונעג ןסיוו טינ ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא

 דױה רעד ןעמוקעג ןיא ףיוה ןפױא זיב ,העש עכעלטע ןעוועגּפָא רימ

 ןבעגעג ,בוטש ןיא ךיז וצ ןעמונעגפױרַא םיא בָאה ךיא .ןיווטיל ַא -- רעטלַאװרַאפ

 טָאה ןעמ, :טלייצרעד זדנוא טָאה רע .ןזיוה עקיטכערּפ עיינ רַאּפ ַא םיא

 ןעמענטימ ןעק ןעמ .ןיהַא ןיײגרעבירַא דימו ףכית ןזומ ןדיי עלַא ,ָאטעג ַא ןפַאשעג

 טָאה ,רעניווונייאיזיוה ערעייא .ךיז ףיוא ןגָארט ןעק ןעמ לפיוו ,ןכַאז ליפיוזַא

 וצרעד רעבָא בָאה ךיא ,ןריפסיורַא טלָאװעג גנַאל ןיוש ןעמ טָאה ,טגָאזעג רע

 ןבָאה ןיוש ריא טעװ לכ םדוק .טוג ןייז ךייא טעװ ָאטעג ןיא .טזָאלרעד טינ

 ןטפעשעג ןייק ךייא טימ ןוא ןריר טינ טרָאד ךייא טעװ רענייק ,ור עקידנעטשלופ

 קנַאדַא ןרָאװעג טעװעטַארעג זיא זיוה רעייא זַא ,ןייז ןסיוו טלָאז ריא ...ןבָאה טינ

 ךיא .טייז ריא רע סייוו ךיא לייוו ,ךייא בילוצ ןָאטעג סָאד בָאה ךיא ,רימ

 ,ןפלעה טנייה ךיוא ךייא לעװ ןוא ןטיהעגסיוא טנייה זיב ךייא בָאה

 ,ןיווטיל םעד ,טינ םיא ןעק ךיא .טייקסטוג ןייז ןופ טרירעג ןעוועג רענייז רימ

 זיא ןרעלק וצ ךס ַא טייצ ןייק בעל ןיימ ןיא לָאמ עטשרע סָאד םיא עז ךיא

 סָאװ ,טערקנָאק םיא גערפ ןוא קיצרַאה רעייז םיא קנַאד ךיא .ןעוועג טינ רעבָא

 טכַאנרַאפ .טינ ךַאז ןייק טוט, :טגָאז רע .טנעמָאמ םעד ןיא ןָאט וצ ךיא בָאה

 ןכַאז ערעייא טימ ךייא לעװ ךיא ןוא רופ ַא טימ ךייא וצ ןעמוק ךיא לעװ

 ףיוא רעדֹרָא ןַא טימ ןגרָאזַאב ךייא ךיא לעװ טרָאד .ָאטעג ןיא ןריפרעבירַא

 ."ןייז טוג טעוװ סע ןוא הריד ַא
 רעיײז םינכש ערעזדנוא ךיוא ןוא רימ ןענייז ,דייר עכלעזַא קידנרעהרעד

 ןדיי סעּפורג ױזַא יװ ,ןעזעג רעטצנעפ יד ךרוד ןבָאה ריִמ .ןרָאװעג טיירפרעד

 סעזילַאװו ןוא קעּפ טימ ,רעניווטיל עטנּפָאװַאב ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא ןעייג

 יד טימ ןעיײג ןשטנעמ יד זַא ,טעז ןעמ .םיוק םיוק טייג ןעמ .,טנעה יד ןיא

 ,טקַאּפעג רעטייוו רימ ןבָאה בוטש ןיא ,ןפָאלעג ןענייז ןעהעש יד .תוחוכ עטצעל
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 גרַאװרעטופ ןופ לייט ַא יװ ,ןכַאז ערעייט ,עטוג רָאג ךס ַא זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ

 ןוא םיבורק וצ ,ןָאיַאר ןשידיי ןעמערָא ןיא ןגָארטעגקעװַא רעירפ עמַאמ יד טָאה

 ףיוא ןפרַאװ לכ םדוק ךיז ןלעוו םיחצור יד זַא ,טנכערעג טָאה ןעמ .עטנַאקַאב

 יןסַאמ עטשרע יד זַא ,טרעקרַאפ ךיז טָאה ןזָאלעגסיױא .רעזייה ערעכייר יד

 זיא םורַא ױזַא .ןסַאג עשידיי עמערָא יד ןיא טכַאמעג אקווד ייז ןבָאה סעקטסישט

 ,ערעייט ,עטוג ךס ַא ןעגנַאגעג ןריולרַאפ אליממ עיצַאקָאװָארּפיּפַאכ רעד תעשב

 וו .א .א קיטשי-רעדיילק ,ןצלעּפ

 ,ןעזעג ןכָאה רימ .סטוג ןוא-בָאה א ןבילבעג ץלַא ךָאנ זיא בוטש ןיא רעבָא

 -ערָאה עקיטולב יד ,בוטש רעטעוועדנופעגנייא טוג רעזדנוא ןופ עצַארּפ יד זַא

 טלַאפ ץלַא ,לווייט םוצ טייג ,החּפשמ רעצנַאג רעד ןופ ,עמַאמ-עטַאט ןופ עינַאװ

 ַארּפעג ,טרעטצניפעג ןעמ טָאה תורוד .םיאנוש עקיטולב ןופ טנעה יד ןיא ןיײרַא

 טימ ןגעמרַאפ ַא .ןשָארג וצ ןשָארג ,לבור וצ לבור טלמַאזעג ,טרָאּפשעג ,טעוועצ

 ,לזאזעל ץלַא סָאד טייג טציא ,טלמַאזעגנייא ןשינרעטַאמ עכעלטנרָא ערעווש

 ןבעל עשידיי סָאד ברחומ ןוא בורח טרעװ ןטונימ ןיא ,ןעהעש עטלייצעג ןיא

 טינ ןבָאה רימ .ןברוח ןלעירעטַאמ םעד ןעזעג רָאנ ןעמ טָאה טנעמָאמ םעד ןיא

 טריפעגסיוא ןעהעש יד ןיא זיא סָאװ ,ןברוח ןשיזיפ ןכעלרעדיוש םעד ןגעוו טסוװעג

 .ןדיי עקידלושמוא רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט רעביא ןרָאװעג

 ןרעמיצ יד רעביא טײרדעגמורַא ךיז רימ ןבָאה דנַאטשוצ ַאזַא ןיא טָא

 ןגָארטעגנָא םינכש יד ןבָאה ,אקסװָאלזָאק ַאיסָאז יורפ ,עטנכש רעזדנוא וצ

 .רעגַאל ןקיזיר ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא בוטש יד זַא ,ןכַאז ליפ ױזַא

 ןיא ןבָארגַאב ןבָאה ןדיי .רעטכעוו-זיוה םוצ ןגָארטעגנײרַא רימ ןבָאה ןכַאז ךס ַא

 זיא עמַאמ יד .ןשינעטלעהַאב ערעדנַא ןיא ןוא רעמעדיוב יד ףיוא ,ןרעלעק יד

 טימ .ןברוח ןקידעבעל םעד ףיוא טנעה יד קידנכערב בוטש ןיא ןעגנַאגעגמורַא

 עכלעוו רעביא ,רעטכייל עקידתבש יד ףיוא טקוקעג יז טָאה ןגיוא יד ןיא ןרערט

 ענעשעמ ,עטושּפ -- רעטכיל יד .טשטנעבעג טכיל ןרָאי רעקילדנעצ טָאה יז

 ןבָאה תוחמש-ןעילימַאפ ,דיירפ-ןעילימַאפ לפיוו ,ןח לפיוו רעבָא ,סעקַאבמָאט

 ,בוט-םוי ןוא תבש ןדעי .ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא טריצַאב רעטכייל ידיטָא

 רַאפ טניישעג רעטכייל-השורי עשיקנערפטלַא יד טָא ןבָאה ,החמש רעדעי ייב

 ,ןדיירפ ןיא זיולב טינ ,טניירפ-בוטש עתמא ןעוועג ןענייז סָאד .ןגיוא ערעזדנוא

 -רָאטשרַאֿפ ַא ןופ סנּפָאקוצ ןייטש ןגעלפ רעטכייל עבלעז יד .ןדייל ןיא ךיוא רָאנ

 רעקיבייא ןייז וצ ןטײלגַאב טכיל רעייז טימ םיא ןוא דילגטימ-ןעילימַאפ םענעב

 ןשידיײילענָאיצידַארט ןטלַא םעד ןיא ןעװעגּפָא רעטכייל יד ןענייז רָאי 50 .ור

 ןיא ייז ןביילב טנייה ,טנידעג יירט ןוא סָאבעלַאב רענליוו ןטושּפ ַא ןופ זיוה

 לּפטמ ייז טימ ךיז ןלעװו טציא !רקפה ףיוא ןזָאלרַאפ ,טמעשרַאפ ,ןיילַא בוטש

 עמַאמ יד יו ,ןעזעג ךיא בָאה סנטייוורעדנופ ...טנעה עשינלזג ,עקיצומש ןייז
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 סָאװ ,םיצפח עקיבוטש עטלַא עלַא ,רַאװָאמַאס םעד ,ןַאפ ענרעּפוק עדעי טעלג

 טָאה ץרַאה סָאד ןרָאי רעקילדנעצ טייז ןענופעג סעצילָאּפ יד ףיוא ךיז ןבָאה

 ,סרעטופ ,ןגוצנא ענייש ,רעדיילק ענעדייז ערעייט יד ףיוא ןָאטעג ייוו טינ

 בוטש ןיא ןענייז סָאװ ,ןכַאז ענרעדָאמ ערעדנַא ןוא שעוו ענעדייז ,סָאטלַאּפ

 ןגעלפ סָאװ ,םיצפח עשידיי עטושּפ ,ןקיטנַא עשיקנערפטלַא יד ףיוא רָאנ ,ןעוועג

 עקידחסּפ עטלַא יד .תורוד-רוד ךשמב רעזייה עשידיי ערעזדנוא ןעניײשַאב

 ףעכלעוו ףיוא ,ץַאט עקידחסּפ ענעשעמ עסיורג יד ,רישעג קידחסּפ ,תוסוכ עברַא

 ..דליב סערָאיפעטנָאמ השמ .תוסוכ עברַא יד ןלעטשקעװַא רדס םייב טגעלפ ןעמ

 ,רעלטסניק רעשידיי רעטמירַאב רעד טנכייצעג טָאה'ס סָאװ ,טערטרָאּפ א סניימ

 ,סניימ דליבילייא סיורג טייווצ א .יקסווָאקנימ יצירואַאמ רעמוטשי-ביוט רעד

 ןַאמענַאה רעלָאמ ןופ ןלָאמעג ,שזדָאל ןופ טכַארבעג ךיז טימ ןבָאה רעדניק יד סָאװ

 עכלעזַא רעקילדנעצ ךָאנ ןוא ךָאנ .שזדָאל ןיא "םחליןתונ, טפַאשלעזעג רעד רַאֿפ

 ןגעװנָא טינ דלָאג ןייק טימ ןעק ןעמ סָאװ ,ןטייקיניילק ערַאבצַאשמוא

 ןעייטש רימ .ןבעל עכעלמיטסקלָאפ עשידיי עצנַאג סָאד בורח טרעוו ןטונימ ןיא

 ןשידיי ןקירעי-רעטנזיוט ןטלַא ןופ םוקמוא ןרַאפ ,תורוד ןופ גנַאגרעטנוא ןרַאפ

 ,רעגייטשסנבעל

 ּצ

 ןוא יורפ רעד ןופ ,ןעמַאמ רעד ןופ רעצ ןרעטיב םעד ןעזוצ קידנענעק טינ

 טיירג ךיז ןבָאה עלַא .םינכש יד וצ ףױה ןפיוא סױרַא ךיא ןיב ,רעדניק

 ,טנעמָאמ ןפיוא טרַאװעג רימ ןבָאה דלודעגמוא ןוא ורמוא טימ .געוו םוצ טכַאמעג

 ךָאנ טָאה רימ ייב .זיוה ןיא זדנוא וצ ןסיײרניײרַא ךיז ןלעוװ ןטידנַאב יד ןעוו

 זדנוא רע טעוו רשפא ,רעטלַאװרַאפיזױה רעד :גנונעפָאה ןופ קנופ ַא טעילטעג

 ,ייט ַא ףיוא ,בוטש ןיא רימ וצ םינכש יד ןָאטעג ףור ַא בָאה ךיא .ןפלעה ןעמוק

 טיורב ןסעגעגוצ ןוא ייט קיניישט ַא טכָאקעגפיוא טָאה'מ ,ןסייברַאפ ןוא עוװַאק

 הדועס עטצעל ַא יװ ,ןעזעגסיוא טָאה הדועסי"דחי-ונצבקו, רעזדנוא ,קינָאה טימ

 ,לייטרוא-טיױט םעד ןריפסיוא ןרַאפ עלייוו ַא ,טיוט םוצ עטלײטרוארַאפ ןופ

 ַאטעג ןיא טבייוט ןעמ

 ןבָאה רימ יוװ ,הדועס רעזדנוא ןקידנע וצ ןזיװוַאב ןבָאה רימ סָאװ םיוק

 .ןטַאדלָאס לָאצ רערעסערג ַא ןופ ןעיירשעג עדליוו ןוא למוט ַא ףיוה ןופ טרעהרעד

 ןוא רעטילימ -- רעניווטיל ןיײרַא ןענייז בוטש ןיא ןוא ןסירעגפיוא ךיז טָאה ריט יד

 ,ואאשטיירג, :זדנוא ףיוא ןפרָאוװעג ךיז ייז ןבָאה ,תולוק עדליוו טימ .עליוויצ

 בוטש ןיא !טינ טייצ ןייק ןבָאה םיחצור יד .(רעלענש ,רעלענש) "ואאשטיירג

 ,ןיקסװָאלזָאק רעטלַא רעד טימ ךיז טשוק עמַאמ יד .ןייוועג ַא ןכָארבעגסיױא זיא
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 סעמַאכ עטעשויעצ עשיווטיל יד .ןרערט עקידוז טימ ןצכולש ןעיורפ עטלַא עדייב

 יזיוה רעד .קעּפ יד ןעמענ וצ ןבױהעגנָא טָאה ןעמ .ןסירעגרעדנַאנופ ייז ןבָאה

 רע סָאװ ,תוישעמ עלַא ענייז ,ןעמוקעג טינ ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא רָאטַארטסינימדַא

 .ןגיולפעג טינ-ןגיוטשעג טינ תניחבב ןעוועג ןענייז ,טליײצרעדנָא ירפרעדניא טָאה

 .הרצ-תע ןַא ןיא ןדיי ַא ייב עלהנתמ טוג ַא סעּפע ןעיצוצסורַא הווצמ ַא ,טושפ

 רעד ןשיוצ רערעטלע ןַא ,טנייש סע יװ -- ןיווטיל ןליוויצ םעד גערפ ךיא

 לעװ ךיא, ?רעביא ָאד ןביילב עכלעוו ,ןכַאז יד טימ ןייז טעװ סָאװ -- עדנַאב

 ןריר טינ גנונעדרָארַאפ ַא זיב טעװ רענייק ןוא רעמיצ סָאד ןענעמתחרַאפ
 .ןָאט וצ סָאװ ןעז ןעמ טעװ רעטעּפש ,טַאירַאסימָאק ןיא ןייז ןלעוו ןעלסילש יד

 ,טנעה יד ןיא ןוא סעצײלּפ יד ףיוא קעּפ יד ןעמענ עקיבוטש עלַא ףלעה ךיא

 ןוא קעּפ עניימ ךיא םענ ןַאד .רעירפ ןופ טיירגעגוצ ןעוועג זיא'ס יװ ץלַא

 טָאה ,ןבָאה ךיז טימ ןעמ זומ ךַאז ַאזַא .טנַאה ןיא קיניישט ןשירטקעלע םעיינ ַא

 ןסיוועג ַא ןיא .געוו ןיא ןעמוק ץונוצ יאדווא טעװ רעסַאװ סייה לסיב ַא .טכַארטעג ךיא

 ףיוא קַאּפ ַא ןעמענ ןצעמע ףלעה ןוא קיניישט םעד קעװַא ךיא לעטש טנעמָאמ

 רעד ,קעּפ עניימ וצ םוא ךיז רעק ךיא .ןדנוקעס טרעיודעג טָאה סָאד .ךיז

 יד רָאנ ,עדמערפ ןייק ָאטינ .ןייֹרַא דרערד ןיא יו ,ןדנּוװשרַאפ זיא קיניישט

 ,טינ טסייוו יז ,"קיניישט רעד זיא ּוו, :יז גערפ ךיא .עטנכש עכעלטסירק עגנוי

 טנעמָאמ ַאזַא ןיא .ךיז רעסיוא ןרָאװעג ןיב ךיא .ןעזעג טינ טָאה יז ,יז טרעפנע

 ַאזַא ןעמענוצ ,בוטש ןיא רימ ייב ,טנַאה רעד רעטנוא ןופ רימ ןעמ לָאז

 ,טנעמָאמ ןויב ןבָאהןסױא טינ ןיוש ןעק עוורעשטס יד !ךַאז עקיטיונסנבעל

 ךיא !ןיוש טריבַאר יז !בוטש ןופ ןריפסיורַא זדנוא ןלעװ רעדרעמ יד ןעוו

 .טינ טסייוו יז זַא ,ךיוא רימ טרעפטנע יז ,ןיטסירק עטלַא יד ,ןעמַאמ ריא גערפ

 טנעמָאמ ןיא בָאה ךיא רעבָא !רעלענש ,רעלענש :ןעיירש רעניווטיל יד

 ,ןייגרעד טרָא ןפיוא זומ ךיא ןוא ןטסָאק רעייט ץנַאג ךימ געמ סע :ןסָאלשַאב

 קעּפ יד ּפָארַא זָאל ךיא .ןעמונעגוצ טנַאה ןופ קיניישט םעד רימ טָאה סע רעוו

 ןפיוא טייטש קיניײשט רעד ,רעמיצ ןטשרע ןיא ןיטסירק רעד וצ ןיירַא ףיול ןוא

 םענ ַא בָאה ךיא ןקעטשרַאפ וצ םיא ןזיװַאב טינ ןליפַא טָאה יז .שיט גערב

 וצ טגָאזעג ןוא ןכַאז קעפ יד ךיז ףיוא טגײלעגפיורַא ,קיניישט םעד ןָאטעג

 םוצ רעביא גונעג ָאד ךייא ןזָאל רימ , :סניטסירק עקידנביילברעביא ייווצ יד

 ךיא בָאה ,סעוורעשטס עלדָאּפ עכלעזַא טנעז עשיליוּפ ריא זַא ,רעבָא ,ןעװעבַאר

 ךייא טגיל ,ןפלעה וצ זדנוא טָאטשנַא ,טנעמָאמ ַאזַא ןיא .טלעטשעגרָאפ טינ ךיז

 קעּפ ענעדָאלעגנָא עניימ טימ סױרַא ןיב ךיא ..."ןגָאלשרעד וצ זדנוא ןעניז ןיא

 : ןייוועג ַא טימ ןפָאלעגסױרַא זיא עטלַא יד ,ּפערט יד ןופ םַאזגנַאל קידנעײגּפָארַא

 ,ןָאטעג ,עגנוי יד ,יז טָאה סָאד ,ןעמונעג טינ בָאה ךיא זַא ,ןסוזעי ייב רעווש ךיא,

 ןבָאה ,רעיוט ןיא .."לחומ טייז ,לחומ טייז ,ןלָאצַאב רַאפרעד ריא לָאז סוזעי
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 יו

 ךיז ןבָאה םינכש .רעדניק יד ,יורפ יד ,עמַאמ יד טרַאוװעג דלודעגמוא טימ ןיוש

 ןשיווצ ןייוועג ךעלרעמָאי א ןכָארבעגסױא זיא רעיוט ןיא .ןענעגעזעג ןעמונעג

 רע זַא ,ןזייא ןוא ןייטש ןופ ךיוא יאדווא זיא שטנעמ ַא .ןעיורפ ערעטלע יד

 עלייוו ַא ףיוא ןענייז םיחצור עשיווטיל יד וליפא .ןטלַאהסיוא ןטונימ עכלעזַא ןעק

 ,ןענעגעזעג ךיז ןעמעלַא טזָאלעג ןבָאה ייז .טרירעג טינ םענייק ןוא ןבילבעג ןייטש

 ..ןײירַא געוו ןיא אדייה ןוא ,םינכש עשיליוּפ עקינייא יד טימ ךיז ןשוקעצ

 ףיֹוא ןָאטעג קוק ַא ,רעצרעה עטמעלקרַאפ טימ ,רימ ןבָאה לָאמ ןטצעל םוצ

 טימ ןוא ,עקימורַא יד ףיוא ,ןיירַא סַאג ןיא רעטצנעפ יירד יד טימ ,זיוה רעזדנוא

 ..געוו-רענרעד ןטלַארוא רעזדנוא ןענַאּפש ןעמונעג רעטימעג עטרעטיברַאפ

 ִצ

 ןבײרטסױרַא סָאד ןעמוקעגרָאפ טָאטש רעצנַאג רעד ןיא זיא ןָא גָאטרַאפ ןופ

 -עגרָאפ סָאד זיא םוטעמוא טינ רעבָא .ןיירַא ָאטעג ןיא רעזייה ערעייז ןופ ןדיי

 ןעמ טָאה ןסאג ךס ַא ןיא .זדנוא ייב יו טכייל ױזַא קיסעמשינטלעהרַאפ ןעמוק

 ןבירטעג טָאה ןעמ .ךַאז םוש ןייק ךיז טימ ןעמענ טזָאלעג טינ עכעלקילגמוא יד

 .חצר תוכמ ןגָאלשעג ךױוא ןלַאפ ליפ ןיא ,טייג ןוא טייטש ןעמ יו ױזַא טָא

 ןפרָאװעג ןוא ךיז טימ ןעמונעגטימ ָאי קעּפ ערעייז ןבָאה ,ןענָאיַאר עטייוו ןופ ןדיי

 עטסנעלק סָאד ןליפַא ךיז ףיוא ןגָארט וצ חוכ ןייק ןעוועג טינ .געוו ןטימ ןיא

 ,טגָאיעג ,ןבירטעג רָאנ ,םַאזגנַאל ןייג טזָאלעג טינ ךיוא ןבָאה רעניווטיל יד ,לקעּפ

 טָאה ןעמ סָאװ ,לקעּפ עטצעל סָאד ןפרַאװקעװַא לָאז ןעמ ידכ ,טרעטַאמרַאפ
 | | : .ךיז ףיוא

 ןעוועג זיא גנוטכיר ןייא .ןעגנוטכיר ייווצ ןיא ןרָאװעג ןבירטעג ןענייז עלַא

 זיא גנוטכיר עטייווצ יד .ָאטעג ןייא ןעוועג זיא ןטרָאד ,סַאג רעקצינדור ףיוא

 טייז רעד ךרוד רעדָא ,קעלּוװַאז ןווָאצרַאװש ןכרוד ,סַאג-סָאלשּפָארַא וצ ןעוועג

 עטירד א ךָאנ ןעוועג זיא'ס זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה רעטעּפש .סַאג-רענַאקינימָאד

 ןענייז סָאד .רָאנַאּפ וצ -- הטיחש רעד וצ ךיילג טריפעג טָאה עכלעוו ,גנוטכיר

 ,קעשיּפינש ,סעקשיקול ןופ ןָאיַאר ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד ןעוועג

 ךיילג ןעמ טָאה ייז ,(סָאג ַאשטיוועקצימ) טקעּפסַארּפ עקסוועיגרָאעג ןופ זייוולייט

 ןייגכרוד ןכָאנ ,םורַא געט עכעלטע ןיא ןוא ,עמרוט רעקשיקול ןיא ןבירטעג

 טָאה ,ןרעלקסיוא ןענעק ןלַאבינַאק סָאװ ,תושיגנ עטסכעלרעדיוש עלַא ןטרָאד

 ,רַאנָאּפ ףיוא -- הטיחש רעד וצ טריפעג זיײװסעיטרַאּפ ,עכעלקילגמוא יד ןעמ

 ןוא קעפ טימ ,ןדיי סעפורג ןגיוצעג ךיז ןבָאה טָאטש רעצנַאג רעד ןופ

 ,רעטרעיטּפיוה ייווצ יד וצ רעניווטיל ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא ,קעּפ ןָא

 ןוא ךיז ףיוא ייז ןעמונעג ,קעּפ יד טקַאּפעג בוטש ןיא ןבָאה רימ ןעוו

 ןענייז קעּפ יד זַא ,טכודעג ךיז טָאה ,תוחוכ סנדעי טױל ןטסעמ טוװורּפעג
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 ענעדָאלעגנָא סױרַא ןענייז רימ ןעוו .ןייגרעד ייז טימ טעװ ןעמ ןוא ךעלגערטרעד

 טימ ןייג וצ תוחוכ ןייק טינ טָאה ןעמ זַא ,טלעטשעגסורַא ךיז טָאה ,סַאג ןיא

 ,רעדניק יד טינ ,ענעסקַאורעד יד טינ ,רענייק ,טנַאסערעטניא ,רעבָא .אשמ ַאזַא

 ןופ טנייוועג ,ןעגנַאגעג זיא ןעמ .ךַאז םוש ןייק ןפרַאװקעװַא טלָאװעג טינ ןבָאה

 ,ןענַאטשרַאפ וויטקניטסניא טָאה רעדעי .ךעלקעּפ יד ןפרָאװעג טינ רעבָא םירוסי

 ןענייז רעדניק ןוא ןעיורפ יד .טיורב ןופ טרעוו םעד ךיז ןיא טָאה ךַאז עדעי זַא

 ןיב ךיא .טלעטשעגּפָא רערעדנַא ןַא ךיז טָאה טונימ עדעי ןוא סיוארָאּפ ןעגנַאגעג
 .ךעלקעּפ ענעמונעגּפָארַא יד ןגײלפױרַא קירוצ ןפלָאהעג ןוא ןעמוקעגוצ ךיילג

  םיוק ןענייז רימ ןעװ .טעיַאטסעג גנַאל טינ ךיא ןבָאה תוחוכ עניימ רעבָא

 -עגּפָארַא בָאה ךיא .ןייטש ןבילבעג ןיילַא ךיא ןיב ,סַאג-רעשטיװָאס רעד ייברַאפ

 ןיא .םעטָא םעד טפַאכענּפָא עלייוו א ןוא קעּפ עסיורג ייווצ יד ךיז ןופ ןפרָאו

 -ףעדניק עניימ ןפָאלעגכרוד קנַאדעג ןכרוד רימ ןענייז ןדנוקעס עטלייצעג ידיטָא

 ףיוא ,ןעגנַאגעג רדח ןטשרע ןיימ ןיא ךיא ןיב ,סַאגירעשטיװָאס ףיוא ,ָאד .ןרָאי

 עַאנלַאשטַאנ סוװערַאזַאל) לושסקלָאפ עטשרע ןיימ ןעוועג זיא סַאג"רעשטיװַאס

 סַאג רעד ףיוא ,ָאד ןרָאירעדניק עטסעב ,עטסכעלקילג יד ,(עשטשילישטוא

 ,רעסיורג רעד ןופ ךעלטשער יד טימ ןעמַאזוצ ךיא ייטש טנייה .טכַארברַאפ

 עצנַאג סָאד סעציײלּפ יד ףיוא ןוא ,סַאג רעבלעזרעד ףיוא החּפשמ רעטגייווצרַאפ
 ןיא ןוא .טנוה ַא יו ךימ טגָאי ןוא טביירט ,ןיווטיל ַא ,טידנַאב ַא ...ןגעמרַאפ

 .ייוו ןוא ךָא ,םוטנדיי רענליוו עצנַאג סָאד טציא ךיז טניפעג עגַאל רעשימוהת אזא

 בָאה ךיא ןעוו רעבָא ,ןעורּפָא טונימ רָאּפ ַא טזָאלעג ךימ טָאה ןיווטיל רעד

 בָאה ,סעציײלּפ עניימ ףיוא קעּפ עסיורג ייווצ יד ןעיצפיורַא קירוצ טלָאװעג

 טוט סָאװ ,רעטלפייווצרַאפ ַא ןבילבעג ןיב ךיא .טנעקעג טינ ןפוא-םושב סָאד ךיא

 ךיא ןעק ייז ןעמענ ןוא טינ ךיא ליװ ןזָאל קעּפ יד ,טביירט ןיווטיל רעד ? ןעמ
 ןופ זיא עדנוקעס רעד ןיא ,טָא ןוא ,עיצַאוטיס עזָאלסגנונפָאה ַא שממ -- טינ

 עסיורג עדייב ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה ,טסירק ַא ןעגנורּפשעגּפָארַא עווַאל רעד

 !גנושַארעביא ַארַאפ סָאװ .סעציילּפ יד ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ייז רימ ןוא קעפ

 .טעװעטַארעג סָאד טָאה ךימ רעבָא ,ןדנוקעס עטלייצעג טרעיודעג טָאה ענעצס יד

 ,רעטייוו ןייג ןעמונעג בָאה ךיא .רעטבעלעגפיוא ,רעשירפ ןרָאװעג ךיא ןיב סעּפע

 רעכלעוו ,ןטנַאקַאבמוא םעד ןופ טַאטנדלעה ןגעוו טכַארטעג ןוא עקיניימ טגָאיעגנָא
 רעטעּפש ךיז ןבָאה רימ יו .ןדיי ַא ןפלעה רַאפ ןבעל ןייז טימ טריקיזיר טָאה

 ,ערעדנַא ןוא רעניווטיל עלַא וצ לעפַאב רעלעיצעּפס ַא ןעוועג זיא ,טסּוװװרעד

 טינ ייז ןרָאט ףליה םוש ןייק זַא ,עיצקַא רעד ןיא ןעמונעגלײטנָא ןבָאה ןכלעוו

 רעגניפ ןייק טימ ןוא ןענַאטשעג ןיווטיל רעד עקַאט זיא .געוו ןיא ןדיי יד ןבעג

 ,סעצײלּפ יד ףיוא קעּפ יד ןגײלפױרַא םייב ןפלָאהעג טינ רימ

 עכיוה ַא ןעזרעד רימ ןבָאה ,סַאגרעזעלג ייברַאפ ןעגנַאגעג ןענייז רימ ןעוו
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 יז טלײטעגּפָא ןוא סַאג"רעזעלג טמיוצרַאפ טָאה יז ,רעטערב עסייוו ןופ טנַאװ

 רעװָאצרַאװש זיב טּפעלשרעד ױזַא ךיז רימ ןבָאה עקידעבעל םיוק .סַאג-רעטיירב ןופ

 ןופ ןָאדרָאק רעטכידעג ַא ןענַאטשעג זיא לסעג ןיא גנַאגנײרַא םייב .קעלּוװַאז

 ןעװעג זיא סַאג'רעטיירב וצ געוו רעקידרעטייו רעד .יײצילָאּפ ןוא רעטילימ

 ןיירַא ןלעװ ערעדנַא זיב ,טרַאוװעג ,טלעטשעגּפָא ךיז רימ ןבָאה ָאד .טלעטשרַאפ

 טלָאזעג ןבָאה רימ ןעוו .םעטָא םעד טּפַאכענּפָא ןעמ טָאה לייוורעד ,לסעג ןיא

 יד ףיױא קעפ ערעייז ןעמענ עקיבוטש עלַא ןפלָאהעג ךיא בָאה ,רעטייוו ןייג

 ךיז טָאה רעדיו .רעטצעל רעד ןבילבעג רעדיוו ךיא ןיב ןײלַא ןוא סעציילּפ

 ךיז קידנענעק טינ ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא -- ענעצס עבלעז יד טליּפשעגּפָא

 ףױרַא רימ טפרַאו ,טסירק רעגנוי א וצ רעדיוו רימ וצ טפיול .ןבעג הצע ןַא

 בָאה ךיא עכלעוו ,סענַאדָאמעשט ייווצ עניימ ןופ םענייא טמענ ןוא קעּפ יד

 טיירפרעד רעייז ךיז ךיא בָאה קילבנגיוא ןטשרע ןיא .טנעה יד ןיא ןטלַאהעג

 טינ טייג ןַאמרעגנוי רעד זַא ,טקרעמַאב רעבָא ךיא בָאה דלַאב .ףליה רעד טימ

 ןופ ןָאדרָאק םוצ ,סַאגרעטיירב וצ ךיילג טייג רָאנ ,קעלּוװַאז םוצ רימ טימ

 טושּפ ליוו ,רעניימ "רעפלעה, רעד זַא ,טּפַאכעג ךיילג ךיז בָאה ךיא .רעטילימ

 טלעטשענּפָא ךיז בָאה ךיא.ןכַאז עלופטרעוו יד טימ דָארג ,עזילַאװ ןיימ ןעמענוצ

 טּפַאכעגוצ טָאה רע ,םיא טלַאהרַאפ ,םיא טלַאהרַאפ, :ןעיירש ןעמונעג ןוא

 .ןדיי-טינ ,ןשטנעמ ליפ ןעוועג ןענייז סעװַאל יד ףיוא .?ןכַאז טימ עזילַאװ ןיימ

 ךיז ןבָאה ,ןָאדרָאק ןיא טיילרעטילימ יד ןופ עקינייא .למוט ַא ןרָאװעג זיא'ס

 ,עזילַאװ יד םיא ןופ ןעמונעגוצ ,ןטלַאהרַאפ םיא ,ןַאמנגנוי םוצ ןָאטעג רעק ַא

 סע טָאה ,ןדנוקעס עטלייצעג יד-טָא ןיא .ןזָאלעגּפָא םיא ןוא טגנַאלרעד רימ

 יאמלה ,טַאהעג הטרח ןיוש ךיא בָאה טנעמָאמ ַא .תחדק ַא ןיא יװ ןפרָאװעג ךימ

 -קרעמפיוא ןעיצ טנעקעג ךיא בָאה טימרעד .למוט םעד ןביוהעגפיוא בָאה ךיא

 טימ .ןעמענוצ טנעקעג סע ןבָאה ייז ןוא קעּפ עסיורג לטניב םעד ףיוא טײקמַאז

 ןיא ןירַא ךיא ןיב ,תוחוכ עטצעל יד טימ שממ ,גנוגנערטשנָא רעטסערג רעד

 ַאד .סַאגירעטיירב ןופ רעטייו סָאװ ,טסייה סָאד ,רעפיט סָאװ ,קעלּוװַאז

 קעפ יד ןפרָאװעגּפָארַא ךיז ןופ טָאה סָאװ ,עילימַאפ ןיימ ןפָארטעג ךיא בָאה

 ךיא סָאװ ,ייווצ-טונימ יד .רימ ףיוא טרַאװעג גנוריוורענעד רעסיורג ןיא ןוא

 ןענייז קעלּוװַאז ןיא .טנוזעג ךס ַא טסָאקעג ייז טָאה ,ןטלַאהרַאפ ךיז בָאה

 ערעגנעל ַא ןטלַאהרַאפ ָאד ךיז ןבָאה רימ ;קעּפ טימ ןענַאטשעג ןדיי ךס ַא

 / .טורעגסיוא ךיז ןוא עלייוו

 טושּפ ךימ טָאה ןעװעבַארַאב ךימ ןלעװ ןופ לַאפ רעטייווצ רעקיזָאד רעד

 ךעלשטנעמ לקערב ןייק טינ ,ףליה ןייק טינ :טכַארטעג בָאה ךיא .טרעטישרעד

 -- טרעקרַאפ רָאנ ,עיטַאּפמיס ןופ קורדסיוא רעטסנעלק רעד טינ ןליפַא ,ליפעגטימ

 יד ןופ ןסייר ,ןּפַאכ ,ןריבַאר טושּפ .יירעביור ,טייקיטכערטרעדינ ,טייקשהיח
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 רעדליו טימ טריפעגכרוד עיצקַא יד ןבָאה סָאװ ,רעניוטיל יד רָאנ .טנעה

 ןגָארטרַאפ טינ לָאמטּפָא ןבָאה ,תוירזכא רעצנַאג רעד טימ ,טייקכעלשטנעממוא

 ערעזדנוא ןרעוו זייוונטייצ ןגעלפ ייז ןוא זדנוא יבגל ערעדנַא ןופ תולווע ןייק

 ,..רעקידייטרַאפ

 ןלָאז ןענערב, .דיי ַא רימ וצ טגָאז ,?טנַאקיזיר רעקיטלַאװעג ַא טייז ריא,

 רימָאל רָאנ ,ּפעק ערעזדנוא רַאפ הרּפכ ַא ןייז ייז ןלָאז ,סעזילַאװ יד טימ יז

 ,?ָאטעג ןיא ןייז וצ ,ןייז הכוז ןיוש

 טבעל ןעמ ןשטנעמ ַארַאפ סָאװ טימ , ,רעטייווצ ַא טגָאז ,"רָאנ טעז ,רעבָא;

 | ,?טנעה יד ןופ ןסייר ןעמ לָאז ,טנעמָאמ ןרעטצניפ ַאזַא ןיא ,ןעמַאזוצ
 ןטרַאװרעד טינ ןיוש ןענעק ייז ...ךיז ןלייא ייז ,רעדנּוװ רעד ןעד זיא סָאוװ;

 .?ןכַאז ערעזדנוא ןריפסיורַא ןביוהנָא ןענעק טעװ ןעמ ןעוו ,טנעמָאמ םעד

 ,עטקַאהעגּפָא טימ ןפרָאװעגכרוד ךיז ןטונימ עכעלרעדיוש יד ןיא ןעמ טָאה ױזַא

 רימ סָאװ ףיוא ןוא ןעייג רימ ןיהּוו קידנסיו טינ ,רעטרעוו עזָאלטסיײרט

 ,רעױטיָאטעג ןרַאפ טעמכ ןיוש ןעייטש רימ זַא ,ךיז טָאה ןזיװעגסױרַא ..,ןטרַאװ

 טקיטשרעד זיא ָאטעג ןיא גנַאגנײרַא םייב לייוו ,ןטרַאװ עלייוו ַא ןזומ רימ רָאנ

 ןעמ ןעוו .זדנוא רַאפ טרָא ןַא ןכַאמ קעװַא ןענייז רעניווטיל ערעזדנוא .ןרעוו וצ

 סָאװ עגַאל עבלעז יד ןפַאשעג ךיז טָאה ,טֹרָא ןופ ןריר טפרַאדעג ןיוש ךיז טָאה

 ..?!העושי יד ןעמוק טעװ ןענַאוװנופ .קעּפ יד ןעמענ וצ חוכ ןייק ָאטשינ ; רעירפ

 טיילעגנוי עשידיי עקינייא ןעגנַאגעגוצ זדנוא ֹוצ ןענייז טנעמָאמ םעד ןיא

 ..?ָאטעג ןיא ןריפניײרַא ךייא ןלעוװ רימ ,ןכַאז ערעייא טיג, : ןָאטעג גָאז ַא ןוא

 .-ַאבמוא ןעיורטוצנָא קשח ןייק טַאהעג טינ רענייק טָאה ,טגָאזעג תמא םעד

 ?ייז ןעק רע רעבָא ,ןדיי עקַאט ןענייז ייז ...טיורב ןסיב ןטצעל םעד עטנַאק

 ליפ ױזַא טימ ,טגָאזעגסנייטש'מ ,םילטלטמ לסיב עצנַאג סָאד טּפעלשעגכרוד
 ,טלָאװעג טינ ךיז טָאה ,סָאד ןרילרַאפ טציא ןוא ,םימד-תוכיפש

 עינַאּפ :טגָאזעג ןוא טיילעגנוי ייווצ ןעגנַאגעגוצ רימ וצ ןענייז סע

 טינ טָאה ,ןכַאז ערעייא רעביא זדנוא טיג ,ךייא ןענעק רימ ,יקסשירעבלַאב
 טימ ןוא גנונעדרָא רעטסעב ןיא ןלעטשוצ ץלַא ךייא ןלעװ רימ ,ארֹומ ןייק

 ?טײקכעלטרָאװטנַארַאפ רעלופ

 ערעזדנוא ןגיל טָא ,טמענ ,ץרַאה ןצנַאג ןופ ,רעדניק ,ךייא קנַאד ךיא--

 ,ןכַאז

 46 טיײינַאב תוחוכ יד זדנוא ןבָאה ןרַאּוװרעזער עכלעוו) תוחוכ עשירפ טימ

 ןטונימ עטלייצעג ןיא ןוא קעּפ ערעזדנוא ןעמונעג ןעמַאזװצ עלַא רימ ןבָאה

 ןטלעטשעגפיוא רעטערב-ענסָאס עסייוו ןופ ,םעיינ םייב ןענַאטשעג ןיוש רימ ןענייז

 ןעוועג זיא לסעג עלָאמש עצנַאג סָאד ,טפַאשגנע ןַא ןעוועג זיא רעיוט םייב .רעיוט

 שממ זדנוא רַאפ ןבָאה טיילעגנוי ערעזדנוא .קעּפ ןוא ןשטנעמ טימ טּפָאטשרַאפ
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 ןעוועג ןיוש רימ ןענייז עלייו רעצרוק ַא ןיא ןוא געוו ַא טכַאמעג חוכ טימ

 ,ָאטעג ןיא -- טייז רענעי ףיוא

 -רעביא ןטימ זַא ,טקַאפ ַא זיא'ס רעבָא ,ךעלפיירגַאבמוא ןייז רשפא טעװ סע

 וצ טָאג ..ןצרַאה ןופ ןייטש ַא ּפָארַא ןעמעלַא זיא ,רעוט-ָאטעג םעד ןטערט

 רוטּפ יבַא ,ָאטעג ןיא ןייז לָאז !ןײלַא ךיז טימ ןיוש ןענייז רימ יבא .ןעקנַאד

 ףיוא טרַאװעג רָאנ ןבָאה סָאװ ,רעביור ןוא רעדרעמ טימ טָאטש ַא ןופ ןרָאװעג

 ..תושורי יד ףיוא ,םוקמוא רעזדנוא

 ָאטעג םעניילק ןיא

 ןעהעש עטשרע יד

 ןגָאלשרעד םיוק ךיז רימ ןבָאה גנוגנערטשנָא רעכעלשטנעמרעביא טימ

 ןעמונעגפיונוצ ןטרָאד ,סַאג"רעזעלג ןוא סַאג-סָאלשּפַארַא קע ,ףיוה ןופ רעיוט םוצ

 טימ ןעמַאזוצ ,רעיױט ןופ לקניוו ןיא טנדרָאעגנייַא ךיז ןוא קעּפ ערעזדנוא עלַא

 ,םעטָא םעד טּפַאכעגּפָא .סַאג רעטיירב ףיוא זיוה רעזדנוא ןופ םינכש עקינייא ךָאנ

 ןוא ךיז ןעניפעג רימ ּוװ ,ןקוקמורַא ךיז ןעמונעג ןוא ,ךיז וצ לסיבַא ןעמוקעג

 ,זדנוא םורַא ךיז טוט סע סָאװ

 ןרָאא רעקילדנעצ טָאה ָאד .טנַאקַאב טוג ןעוועג זדנוא זיא ףיוה רעד

 זָאנ ןועמש טניוװעג ןרָאי ךס ַא טָאה ַאד ,םָארק-ברַאפ ןייז טַאהעג שטיוורוג
 ןעוועג ןרָאי עגנַאל ןענייז ה"ע עטַאט ןיימ ןוא זָאנ .ש .רעּפעטש-ןשַאמַאק רעד

 ןעמַאזוצ ןוא טעװעדָאהעג ןעמַאזוצ ךיז ןבָאה רעדניק יד .זיולק ןייא ןופ םיאבג

 ...רעיוט םעד ייב רעלטעב יו רימ ןעייטש טנייה .סעיזַאנמיג יד ןיא טנרעלעג

 ןעמַאמ רעד טימ ךיא ןוא ןכַאז יד ייב ןבילבעג ןענייז רעדניק יד טימ יורפ יד

 .תועידי ןעמענפיוא ,ןרעה ,ןעז סױרַא רענייז

 עשימייה ,ןשטנעמ טימ םי ַא ןעזרעד ךיז רַאפ רימ ןבָאה ,ףיוה ןופ סױרַא

 -נעמַאזוצ "רעיירפ , רעטשרע רעד ןעוועג סָאד זיא עיצַאּפוקָא רעד טניז .ןשטנעמ

 טָאה ,רענעי זיא ּוװ ,רעד זיא ּוװ :ןגַארפ עלַא ףיוא .ןדיי ליפ ױזַא ןופ ףערט

 עלייוו עלַא .לג .ד .א "סענוּפַאכ, ,"ןעמונעגוצ, :הבושת יד רָאנ טרעהעג ןעמ

 ןעמ יבַא ,ןעקנַאד וצ טָאג ,ָאד טייז ריא ,ָא -- ןעיירשעגסיוא טרעהעג ךיז ןבָאה

 ..ךיז טעז

 רימ ,יד רעביא ןייג ןעמונעג בָאה ךיא .לסעק ַא ןיא יװ ,טכָאקעג טָאה סע

 .סַאג רעשידיי ןיא ןײרַא ןיב ךיא .ךעלסעג רענליוו עטלַא ,עטנַאקַאב טוג ױזַא

 .טנַאװ ענרעצליה ,עסייוו ַא טייטש סע ,ּפָאטס ,ףיוה סשמש םוחנ זיב ןעגנַאגרעד

 .ןַארָאטסער סעקוולעוו ןופ רעטצנעפ ַא -- ןגעקטנַא .ץענערג יד זיא ,סע טסייה ,ָאד
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 סע ,טכַאנ ַא ףיױא ןײגנײרַא ןעק ןעמ ּוװ ,ןקוקמורַא ךיז ןעמונעג בָאה ךיא

 םייב בלַאה ,טשוחעצ יװ ןענייז עלַא ּוװ רעבָא .רעטצניפ ןרעוו ןעמונעג טָאה

 -ןשטנעמ רעד ךרוד ךיז קידנּפוטשכרודַא .ןדנעוו וצ ךיז ןעמעוו וצ ָאטינ ,ןעניז

 וצ ןעמוקעגנָא קירוצ ךיא ןיב ,ןסקָאװעצ ךיז רעמ ץלַא בגא זיא עכלעוו ,עסַאמ

 .רעיוט םוצ קירוצ -- ?הינסכא רעזדנוא,

 ןַא ןפָארטעג טָאה יז :רימ ןופ רעמ ןָאטוצפיוא ןזיװַאב טָאה עמַאמ ןיימ

 ,בוטש ןיא ךיז וצ ןעמונעגניירַא דלַאב יז טָאה ענעי ןוא עמוק עטנַאקַאב עטלַא

 תעשב ןעמונעגוצ ןעמ טָאה עילימַאפ עצנַאג יד .טניוװועג קידנעטש טָאה יז ּוװ

 רעד ןיא ןבילבעג ןוא ןטלַאהַאבסױא ךיז טָאה יז ,עיצַאקָאװָארּפ-סענוּפַאכ רעד

 טָאה טציא ,ךיז וצ סעילימַאפ רָאּפ א ןעמונעגניירַא טנייה ןיוש טָאה יז .הריד

 ,ךיז ייב טכַאנ א ףיוא טריטרַאװקניײא זדנוא יז

 ַאטעג ןיא טכַאנ עטשרע יד

 םיוק .גנוניוו רעד ןיא ריא וצ קָאטש ןטייווצ ןפיוא ףױרַא ןענייז רימ

 ןבָאה רעדניק יד עכלעוו ףיוא ,קעּפ ערעזדנוא רַאפ ץַאלּפ לקיטש ַא ןענופעג

 ךיוא ךיז ןבָאה יורפ יד ןוא עמַאמ יד .רענייב עדימ ערעייז טגיײלעגקעוװַא

 ןבָאה םענייא ךָאנ טימ ךיא ןוא קעּפ יד ייב ךעלעקניוו ןיא ?טנדרָאעגנייא,

 ודנוא וצ ןעגנַאגרעד זיא סַאג ןופ .שיט ןפיוא "רעגעלעג ַא טעבעגסיוא ,, ךיז

 רענייש א ןעוועג) רעטצניפ טוג ןרָאװעג זיא'ס ןעוו ,למוט ןוא שער רעכעלקערש ַא

 סָאד ןשעלרַאּפ, ןעיירשעגסיוא טרעהעג טונימ עלַא ןעמ טָאה ,(! סטכַאנוצ-תבש

 ,טלקנוטרַאפ טינ ,ןפָא ןעוועג ןענייז רעטצנעפ יד *! רעייפ סָאד ןשעלרַאפ ,רעייפ

 עלייו א ףיא ןעמ טגעלפ ,"ןענעדרָאניײא  טזומעג ךָאד ךיז ןבָאה ןשטנעמ

 רעניווטיל יד !ןשעלרַאפ :ןעיירשעג סַאג ןופ טרעהעג ךיז טָאה ,רעייפ ןדניצנָא

 טימרעד ןוא רעייפ ןדניצנָא טעוו'מ ביוא ,יירעסיש ַא ןענעפע טימ טָארדעג ןבָאה
 ..סעקיװעשלָאב יד ןלַאנגיס ןבעג

 ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןעגנַאגעג זיא עקידנעמוקנָא יד ןופ םָארטש רעד
 -עגנָא רעירפ יד .קָאטשניב א ןיא יו טעמושזעג טָאה סַאג ןפיוא .רעהפיוא ןָא

 ןרָאװעג טפַאשגנע יד זיא רעטייוו סָאװ .תוריד ערעסעב ןעמונרַאפ ןבָאה ענעמוק
 רעד .תוריד ךס ַא ןיא ןזָאלנײרַא ןלעװ טשינ ןופ ןלַאפ ןעוועג .רעסערג ץלַא

 ןופ םָארטש רעד .ןבעל ןופ דנַאר ןפיוא ןליפַא ?טליּפש, םזיָאגע רעכעלשטנעמ

 ךלָאװעג טימ ךיז טגעלפ ןעמ ןוא ,רעהפיוא ןָא ןעגנַאגעג רעבָא זיא ענעמוקעגוצ
 ,תוריד ןיא ןסײרנײרַא

 זייווכעלסיב ןעמ זיא ,ןשינעבעלרעביא יד ןופ ענעגָאלשעגרעדינ ,עטרעטַאמרַאפ
 רַאפ טָאה רעדעי ,ןפָאלשעג טינ"ןפָאלשעג ָאי ןוא ?סרעגעלעג, יד ףיוא ןלַאּפעג
 גָאט ןקיצנייא ןייא ןיא -- גָאט םענופ "ןשינעעשעג, יד ןגעוו טכַארטעג ךיז
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 סנבעל טָאה ןעמ ּוװ ,רעזייה עטעוועדנופעגנייא ןופ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא ןעמ זיא

 .ןשינעפיולרַאפיגָאט ןגעוו טלייצרעד ךיז ןעמ טָאה ,סרעגעלעג יד ףיוא ,טבעלעגּפָא

 רעד .םיטַאבעלַאב רענליוו עטלַא ,עטנַאקַאב ןעוועג עלַא טעמכ ןענייז בוטש ןיא

 זיוה קיצנייא ןייא ןייק ָאטינ זיא'ס זַא ,ןעוועג זיא ןסעומש יד ןופ לכה-ךס

 טריפעג טינ ,ןסַאג עצנַאג ,ןדיי ךס ַא טָאה'מ זַא ,תושפנ ןייק טינ ןלעפ סע ּווװ

 ןבָאה סעילימַאּפ ענעסירעצ יד ןופ לייט ַא ...וווצעגרע רָאנ ,ןיירַא ָאטעג ןיא

 רעדילגטימ-החּפשמ ערעייז רשפא טָאה'מ זַא ,גנונעפָאה רעד טימ טסיירטעג ךיז

 זיא רוטַאנ יד ..ןפערט ךָאנ ךיז ןלעװ רימ -- ָאטעג םענעי ןיא טריפעגקעווַא

 טָאה גָאטרַאפ .טלמירדעגנייא ןעמ טָאה זייווכעלסיב .ץלַא ןופ רעקרַאטש רעבָא

 זיא ,ּפמולּפ ןרעטנוא ףיוה ןפיוא ךיז ןשַאװמורַא ןכָאנ ןוא טּפַאכעגפיוא ךיז ןעמ

 ןענייז עלַא טינ ."ןבעל עיינ, סָאד ךיז טרימרָאפ סע יװ ןעז ,סַאג ןיא סױרַא ןעמ

 ּוװ טַאהעג טכַאנ עטשרע יד ןבָאה סָאװ ,רימ יו ?עכעלקילג , עכלעזַא ןעוועג

 ליפ ןיא יװ ,טכַאנ רעטשרע רעד ןיא ,ןענייז ןסַאמ .ןגיילוצקעװַא ּפָאק םעד

 ףייה יד ףיוא טרעגלָאװעג ךיז ,סַאג ןפיוא טושּפ ןבילבעג ,טכענ עקידרעטייוו

 ,המודכו ּפערט ןוא

 ףיוה-לוש ןופ ןברוח

 -עטניארַאפ ךיז ןשטייד יד ןבָאה ,סָאטעג יד ןיא ןײרַא זיא'מ רעדייא ךָאנ

 ,רעסיורג רעד טימ ןוא ףיוה-לוש ןטימ לעיצעפס ,ןזיולק רענליוו יד טימ טריסער
 | ,לושיטָאטש רעטלַא

 ןיא ןײרַא ייז ןענייז ,ןעלסילש יד ,ןָאדרָאג ,שמשיטָאטש ןופ קידנעמוקַאב

 ..ןוא טייקנייש ריא ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ ןענייז ייז .לוש רעקיטכערּפ רעד
 | ,טייקכייר

 ןקיטנַא עטלא ,תורות-ירפס לָאצ עסיורג ַא טריפעגסורַא טרָאד ןופ ןבָאה ייז

 ילוש רָאי 200 ןופ ףיולרַאפ ןיא ןבילקעגנָא ךיז ןבָאה עכלעוו ,שדוק ןורא ןיא

 | ,ץנעטסיזקע

 ,שדוקיילכ -- ןקיטנַא ענרעבליז לָאצ ענעעזעגנָא ןַא טריפעגסױרַא ןבָאה ייז

 ענעשעמ ןוא ענרעּפוק עלַא ,םידי ,םימותו םירוא ,תורותיירפס וצ ןעניורק :יוװ
 | | .רעטכיילגנעה

 -רעטנוא ןכַאמ סרעטסוש עכעלטסירק יד רעטעּפש ןגעלפ תורות-ירפס יד ןופ

 ...עסַאר רעשידרָאנ "רעלופמור, רעד רַאפ ךישקעטש עלעניגירָא ...לוויטש וצ ןגָאל

 ןיא ןטלַאהַאב ןקיטנַא ליפ ,ןָאדרָאג ,שמשיטָאטש רעד טָאה ,טנייש סע יו
 ןעוועג ןענייז רימ ןעוו ,רעטעּפש טייצ ַא טימ .אפוג לוש ןיא ,שינעטלעהַאב ַא

 זיא סָאװ ,טנַאװ ַא ןיא שינעטלעהַאב ענעּפָא ןַא ןענופעג רימ ןבָאה ,לוש ןיא
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 רעבָא זיא שינעטלעהַאב סָאד ,ריט רענרעזייא ,רערעווש ַא טימ טגרָאזַאב ןעוועג

 יי ןעמונעגסױורַא ץלַא קינייװעניא ןופ ןוא ןסירעגפיוא ןעוועג

 רעד ןיא ןענופעג ךיוא רעטעּפש רימ ןבָאה שינעטלעהַאב ךעלנע  ַאזַא

 ןעמונעגוצ ןשטייד יד ןבָאה ,ןבעגעגרעביא זדנוא טָאה'מ יו .זיולק רעשינרבק

 ןענייז ןשטייד יד יֹױזַא יו ,ןגָאז וצ רעווש .:כַאז-קיטנַא ערעייט ךס ַא טרָאד ןופ

 .סענילעמ יד וצ ןעגנאגרעד

 ןַא טכוזעג ,ןבָארגעג ןשטייד יד ןבָאה לושיטָאטש רעטלַא רעד ןיא ךיֹוא
 ,עדנעגעל ַא ןעגנַאגעגמורַא קידנעטש זיא ענליוו ןיא .לענוט ןשידרערעטנוא
 ,קָארט ןייק לענוט ַא טריפ לוש-טָאטש רעד ןופ זַא

 יז רעבָא ,ליה עסיורג ַא ןענופעג עקַאט יז ןבָאה המיב רעד רעטנוא

 | | / .חטשיהמיב םעד זיולב ןעמונעגמורא טָאה
 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ לוש יד זיא טיײצ-עיצַאּפוקָא רעקידרעטעּפש רעד ןיא

 ןשטייד יד ןבָאה ענליו ןֹופ ןטערטּפָא ןרַאפ .האובת ןופ רָאטַאוװעלע ןַא ןיא

 יד .ףיוה-לוש םעד לעיצעּפס ,סַאג רעשישטייד ןופ לייט ןסיורג ַא טנערברַאפ
 ןיא ןגעלעג ןיא ריא םורַא ץלַא םגה ,ץנַאג ןבילבעג רעבָא זיא לֹושיטָאטש

 ןבָאה ,ןרעגַאל יד ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענייז רימ ןעוו ,1945 ןיא טשרע .תוברוח

 ערעזדנוא ףױא .לוש עוװיסַאמ יד רעדנַאנופ ןעמענ רעניווטיל יו ןעזעג רימ

 סָאד טקידנערַאפ ןוא סעטַארק-רעטצנעפ ענרעזייא יד ןסירעגסױרַא ייז ןבָאה ןגיוא
 יד טציא ןבָאה ,טכַארבעגמוא טינ ןבָאה סיצאנ יד סָאװ .קרעוו-סגנורעטשעצ
 ,טימרעד ךיז קידנענעכער טינ ,ןעוועג םילשמ "רעגערט-רוטלוק, יד ,ןלַאדנַאװ עיינ
 ןטײקכעלמיטרעטלַא עשירָאטסיה ןענייז סָאד זַא

 עטמירַאב טלעוו יד ,ןזיױלק ןוא ןלוש 11 ןענופעג ךיז ןבָאה ףיוה-לוש ןפיוא
 ,דָאב עשידיי עסיורג יד ןוא קעטָאיליביב-ןושַארטס

 רָאי ןיא ןוא םלוע-תיב ַא טַאהעג 1487 רָאי ןיא ןיוש ןבָאה ןדיי רענליוו
 ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא לֹוש יד .לושיטָאטש עסיורג יד ןעיוב ֹוצ ןסָאלשַאב 3
 ןרָאװעג טיובעגנייא ןענייז ןריט יד .דרע רעד ןיא ןוא ןייטש ןופ 1592 רָאי ןיא
 ,ענליוו ןיא ןייז ןייז תעב ,טָאה ןָאעלָאּפַאנ .1641/42 ןוא 1629/40 ןרָאי יד ןיא
 ,טייקנייש ןוא טכַארּפ ריא טרעדנּוװַאב ןוא לֹוש יד טכוזַאב

 ,זולק סנואג םעד :ןעוועג ףיוה-לוש ןפיוא ןענייז לוש רעסיורג רעד ץֹוחַא
 םידסח תולימג .זױלק עיינ יד "דוסי, .לוש עשינרבק .תמא-לש-דסח תולימג
 .רעשטיװָאכַאל ןוא רענַאדײק ,רעשטיווַאבוילםידיסח .םיארק העבש ,עסַאק
 וויא .א זיולק עקסרַאלַאמ

 .ענליוו שידיי ןופ ןמיס ןוא דַאילס רעדעי ןרָאװעג טשיװעגּפָא זיא'ס
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 ַאטעג ןיא גָאט רעטשרע

 רעטשרע רעד רַאפ .ןיקסלַאגימער םייח ןפָארטעג ךיא בָאה ןטשרע םעד

 .ב .י ןופ עמריפיקייטּפַא רעסיורג רעד ןיא טעברַאעג רע טָאה המחלמ-טלעוו

 ןלענָאיסעּפָארּפ םעד ןיא טעברַאעגטימ םיא טימ בָאה ךיא .ענליוו ןיא לַאגעס

 -:עהּפָאמוא סלַא ,רע זיא 1918 ןיא .עטלעטשעגנָא-ןטװװעצַאמרַאפ יד ןופ ןייארַאפ

 ,לארשי-ץרא ןיא ןעוועג .הליהק רעטשרע רעד ןיא ןרָאװעג טלייוועגסיוא ,רעקיג

 ןטפעשעג עלַא ןפרָאװעג רע טָאה ףוס םוצ .קסנַאדג ןייק ,ןלױּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ

 ?ָאװי, ןיא טעברַאעג ןוא ענליוו ןייק קירוצ ןעמוקעג זיא ןוא

 ןופ טײיצ רעד ןיא) הריד ןייז ןיא ,םיא ייב ןפערט ךיז רימ ןגעלפ לָאמַא

 ןטנַאקַאב ןופ גנוניױו יד ןעמונרַאפ רע טָאה המחלמיטלעו רעטשרע רעד

 טנגעגַאב לָאמ רָאּפ א ךיז ,רעטעּפש .(גרעבדלָאג סירָאב ,גיהנמ ןשיטסינויצ

 ןופ ןוא טשוקעצ קיצרַאה ךיז ןבָאה רימ .ָאטעג ןיא -- ָאד ןוא שזדָאל ןיא

 ןייז טימ ָאטעג ןיא ןײרַא זיא רע .סעיינ ךס ַא טסוװרעד ךיז ךיא בָאה םיא

 ןופ רעציזרָאפ םוצ קעװַא רימ ןענייז ןעמַאזוצ .רָאטקָאד ַא -- ןוז ןוא יורפ

 ןטנַאקַאב ןופ םעדייא רעד ןעוועג זיא שטיווָאבײל .שטיװָאביײל - ,?טַארנדוי,

 ןופ רעבַאהניא יד ועוועג ןענייז ,םיפתוש ךָאנ טימ ,עדייב ייז .ןָאדרָאג רחוס

 עגנַאל ַא טנװַאדעג רימ ןבָאה רעטָאפ ןיימ טימ ןעמַאזוצ ,דרַאבמָאל רענליוו

 רימ ןבָאה םורא ױזַא .ףיוה-לוש ןפיוא -- זיולקי"דסח-תולימג, ןיא ןרָאי ייר

 :סקידנעגלָאפ ןבעגעגרעביא זדנוא טָאה שטיווָאבײל .טנעקעג טוג רעייז ךיז

 ןופ ןעוװעג זיא גנַאגכרוד רעטייווצ ַא .סַאגירעטיירב ףיוא טניווועג טָאה רע

 ,עיצַאקָאװָארּפיּפַאכ רעד תעשב ,עיצקַא רעד ןופ .סַאגירעװעקטַאי ףיוא ףיוה

 טלעטש ןעמ זַא ,קידנעעז ,גָאטרַאפ תבש ,ןעװעטַאר וצ ךיז ןעגנולעג ייז זיא

 ,הריד ערעדנַא ןַא ןיא ןײרַא ךיילג ייז ןענייז ,ףיוה ןיא ייז ייב רעױט-ָאטעג ַא

 םורַא ױזַא .ָאטעג טייז רענעי ףיוא ןייז טפרַאדעג ,ןַאלּפ ןטיול ,טָאה עכלעוו
 .ָאטעג ןיא רעגריב עטשרע יד ןעוועג ייז ןענייז

 ,טריפעגכרוד עיצקַא-ָאטעג יד טָאה סָאװ ,גרעבנענייווש ץעיװָאּפַאטשעג רעד

 ַאטעג ןיא ןעמוקעג ירפרעדניא ךיילג זיא ,ןרערומ ןוא ןטסגניה טימ ןעמַאזוצ

 טסעװ וד, :ןָאטעג גָאז ַא שירעלעפַאב םיא וצ ,ןשטיווָאבײל קידנפערט ןוא
 -רעטייוו טלעטשענּפָא רע טָאה ,ֹוזַא קידנעייג *1 ןענאטשרַאפ ,עטסרעטלעדןדוי ןייז

 רעציזרַאפ .טַארנדוי ןופ רעדילגטימ סלַא ,"טרינימָאנ, ייז ןוא ןדיי עכעלטע עקיד

 רעבַאהניא -- ןיוועל ,טיוועל םוחנ :רעדילגטימ ,שטיווָאביײל קיזייא ןעוועג זיא

 דנַאלסי}וא ןופ טילפ ַא -- ןַאמדלעפ ,סַאג-רעזעלג גָאר ןפיוא טפעשעג-ןייוו ַא ןופ

 בקעי ןעװעג זיא רַאטערקעס .רעמיטנגײאדןַארָאטסער -- שטיוװָארעדיײנש ןוא

 ,רימָאקליװ ןופ יקסוװַארישז
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 םוש ןייק, .שטיווָאבײל טגָאזעג טָאה ,"ןָאט רימ ןענעק ךעלטנגייא סָאװ;
 -רעדיוש ַא זיא עגַאל יד ,טינ רימ ןבָאה טלעג ןייק ,טינ רימ ןבָאה סעיצקורטסניא
 ןגיל ןשטנעמ .רערעטיב ַא -- טנלע רעד ,עקידארומ ַא -- טפַאשגנע יד ,עכעל

 וצ ןָא טביוה ןעמ סָאװ .ּפערט יד ףיוא ,ףייה יד ןיא ,ןסַאג יד ףיוא טושּפ
 רעד .טינ רימ ןרָאט ןײגסױרַא טָאטש ןיא .טינ תמאב ךיא סייוו -- ןָאט
 טרָאװ ןייק ךיז וצ טזָאל ?טַארנדוי, סלַא ,טמיטשַאב זדנוא טָאה סָאװ ,שטייד

 .."םוי דלי המ, ןעז ןוא ןטרַאװּפָא זומ ןעמ .ןגָאז טינ

 ןֿפָאלב עיינ

 ךיז ּוװ טרָא ןַא ןכוז ןטימ קעװַא זיא גָאט רעקידקיטנוז רעצנַאג רעד
 ןײרַא עטשרע יד ןענייז סָאװ ,יד ןעועג ןענייז עכעלקילג .ןענעדרָאוצנייא
 סענוּפַאכ רעד ךָאנ -- ןעגנוניוו ןעמונרַאפ דלַאב ןבָאה ייז .ָאטעג ןיא
 ןופ ןטסירק יד) .קידייל ןעוועג תוריד עלַא ןָאיַאר םעד ןיא ןענייז עיצַאקָאװָארּפ
 וליפַא ,ןענַאד ןופ טקישעגסױרַא ךָאו רעד ןופ ךשמ ןיא ןעמ טָאה ןָאיַאר םעד
 טָאה ןעגנוניוו ךס ַא ןיא .(טקיטײזַאב ןעמ טָאה ןטסירק עלַא ,רעטכעוויזיוה יד
 "םינכש, יד סָאװ ,טײקשיטַאבעלַאב םענופ ןכַאז לסיב שפיה ַא ןענופעג ןעמ
 ןעוועג ןענייז רעזייה ןיא .ןריפוצסורַא ןזיוװַאב טינ געט עכעלטע יד רַאפ ןבָאה
 עטּפַאכרַאֿפ יד סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא ןוא לּפָאטרַאק ,ןליוק ,ץלָאה טימ סעקידַאלקס
 ,לבעמ ..ןצונ וצ סָאד ןעוועג הכוז טינ ןוא רעטניוו ףיוא טיירגעגוצ ןבָאה ןדיי
 ,תוריד לייט ַא ןיא ןענופעג ןעמ טָאה ,רעדיילק ,שעװ וליפַא ,טַאפשטריװ-זיוה
 ,םיריבג ענעקַאבעג-שירפ ןענַאטשטנַא םיצולּפ ָאטעג ןיא ןענייז ןפוא ַאזַא ףיוא
 .וװ .א ,א עטריגעליווירּפ ,ןטַארקָאטסירַא

 סָאװ ,קילגמוא ןסיורג םעד ןיא זַא ,ןעזעג ןיוש ןעמ טָאה גָאט ןטשרע ןופ ךלַאב |
 ךיז ןבָאה לייט ַא .לזמ עלעסיב ַא ןבָאה ןעמ זומ ,ןפָארטעג ךיילג ןעמעלַא טָאה
 זיא סע יוװ ןבָאה ,רעדיוו ערעדנַא ,טנדרָאעגנייא קידנצנעלג ןָא טנעמָאמ ןטשרע ןֹופ
 ּפָאק םעד ּוװ טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג רעבָא ןענעז'ס .טריטסיזקע
 ...סַאג ןפיוא ךעלבעטשכוב טרעגלַאװעג ךיז ןוא ןגיילוצקעװַא

 ןיא ןעמוקניײרַא ןופ ןפוא םעד ןיא ןעוועג זיא דיישרעטנוא רעקיטלַאװעג ַא
 וצ ץלַא ןופ ,ןכַאז לסיב שּפיה ַא ךיז טימ ןגָארטעגנײרַא ןבָאה ,לשמל ,רימ .ָאטעג
 טנעקעג טשינרָאג ךיז טימ ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא רעבָא ןענייז ןעוועג .ךעלסיב
 .ָאטעג םוצ געוו ןפיוא ןפרָאװקעװַא טזומעג ןכַאז יד רעדָא ,ןעמענ

 -עגנײרַא ךיז טימ טָאה לייט ַא .ןסע ןופ עגַארפ יד ןעוועג זיא קידנענערב
 טַאהעג טינ ןיוש טָאה ,רעבָא לייט רעטסערג רעד .גרַאװנסע ךעלסיבוצ טכַארב
 ,ןסיב ןטשרע םעד

 .טָאה ךַאז םוש ןייק ,עקיָאד-טשינ יװ ןעגנַאגעגמורַא ןענייז ןשטנעמ ןסַאמ
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 ןביירט םייב .רעדילגטימ-החּפשמ ערעייז ןענייז ּוװ :ץוח ַא ,טרעמיקעג טינ ייז

 ןרָאװעג תוחּפשמ ןוא ,טּפעלשרַאפ ןרָאװעג ןשטנעמ ןסַאמ ןענייז ָאטעג ןיא

 ,סַאג רעקצינדור ףיוא ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענייז לייט ַא -- ןסירעצ

 ןעגנַאגעגמורַא זיא ןעמ .עמרוט רעקשיקול ןיא ךיילג קעװַא ןענייז לייט ַא

 ןכוז ןייג וצ ןגעלעג טינ ּפָאק ןיא רָאג זיא'ס .עטלמוטעצ ןוא עטשימעצ יו

 .גרַאװנסע ןוא טנאװעגטעב ,לבעמ ,תוריד

 ןוא עיצַאוטיס יד טצונעגסיוא ןטנעמעלע-טסיופ עסיוועג ןבָאה ךעלריטַאנ |

 ענעבילבעג סטוג"ןואיבָאה טימ ,עכייר "ןּפַאכרַאפ, םייב חוכ ןשיזיפ טדנעװעגנָא

 ןשיטַאבעלַאב ןופ בור סָאד :;טיײל-טלעוװרעטנוא יד ןעוועג ןענייז סָאד ,תוריד

 עטשרע יד ןיא ךיז ןבָאה רקיעב .זָאלספליה ןוא טרינגיזער ןעוועג זיא טנעמעלע

 ,ייז ,ץנעגילעטניא עטרימָאלּפיד רעזדנוא סעקינלזמילש רַאפ ןזיװעגסױרַא געט

 -כעלמעווקַאב עלַא טימ ןעגנוניווו-סוסקול עכייר וצ ןעוועג טניווװעג ןענייז סָאװ

 ןופ ןשטנעמ :םונהיג ןכעלרעדיוש ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא טציא ןענייז ,ןטייק

 ,ןשטנעמ רעקילדנעצ .גנואיצרעד ,גנודליב ,ןרוטלוק ,ןסַאלק ,ןדנַאטש ענעדיישרַאפ

 ,רעדניק ,ןעיורפ ,רענעמ --- רעמיצ ןייא ןיא לָאמטּפָא רָאנ ,הריד ןייא ןיא רָאנ טינ

 ..בורג-לסעק םענײמעגלַא ןייא ןיא ץלַא ,עדמערפ ןוא עטנַאקַאב ,עגנוי ןוא עטלַא

 ,?ןענעדרָאניײא , ןעמונעג זייווכעלסיב ךיז טָאה ןעמ .ןזייא טכערב טיונ רעבָא

 עכלעוו ןשטנעמ ךָאנ ָאטעג ןיא ןיײרַא ןענייז ,גָאט ןקידקיטנוז ןופ ךשמ ןיא

 ןופ שטייב ןרעטנוא ןייג וצ ןופ טײרדעגסױרַא גָאט ןקידתבש ןיא ךיז ןבָאה

 ,ןשטייד ןוא רעניווטיל יד

 טנזיױט ןעצ ייב ןרָאװעג ןבירטעגניײרַא ןענייז ָאטעג םעניילק םעד ןיא

 !ךעלסעג עקיצומש ,עגנע ,עמערָא עכעלטע ןיא ,ןשטנעמ טנזיוט ןעצ ,(9600) ןדיי

 בָאה ,הכולמ רעיינ ןיימ ןופ ןצענערג יד טימ טנעקַאב יונעג ךיז בָאה ךיא זַא

 ןטשרע םעד ןופ הכולמ עשידיי עיינ יד .עגַאל רעזדנוא ןענַאטשרַאפ טוג ךיא

 זיא ָאטעג ןיא גנַאגנײרַא-טּפוה רעד :ןצענערג עקידנגלָאפ ןעמונרַאפ טָאה ָאטעג

 -רַאװש ןכרוד רעדָא ,סַאגירענַאקינימָאד רעד ךרוד ,סַאג-סָאלשּפָארַא ןופ ןעוועג

 --  ַאנָאַאג ַאצילוא  ןסייהעג סַאג-סָאלשּפָארַא טָאה סנטצעל) קעלוװַאז ןווָאצ

 ,14 רעמונ ןגעקטנַא ,5 רעמונ ףיוה םייב ןעוועג זיא רעיוט רעד .(סַאג סנואג םעד

 םעד ןיא .סרעשיפ יד לָאמַא ,זיולק עשירעּפעטש יד ןעוועג זיא 14 רעמונ ןיא

 יירד ַא רעפעגמוא ,רעטערב-ענסָאס עסייוו ןופ ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ ,רעיוט

 ןוא ןייגנירַא ףיוא עקטרופ עניילק ַא ןעוועג טייז ןייא ןופ זיא ,ךיוה רעטעמ

 טגעלפ סָאװ ,רעיוט רעסיורג ַא ןעוועג זיא טנַאו רעד ןופ ןטימ ןיא .,ןײגסױרַא

 ןרופ רַאפ רָאפנײרַא ןַא ןעוועג זיא סָאד .ןריט עסיורג ייווצ טימ ןענעפע ךיז
 -סורַא ףיוַא ,ןזיװעגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה סע יװ ,ךעלכעזטפיוה ןוא סָאטיױא

 ,רַאנָאּפ ףיוא ןשטנעמ רעטנזיוט ןריפוצ
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 עטשרע יד ןוא ָאטעג ןיא רעױט-גנַאגניירא רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא סָאד

 | | | ,טנַאװ

 ףיוה ןבענ ,(קעלּוװַאז) לסעג-רענַאקינימָאד ןיא ןעוועג זיא טנַאװ עסייוו יד

 ןושרג) 10 רעמונ סַאגירעשידיי ףיוא ףיוה-סגנַאגכרוד ַא ןעוועג זיא סָאד ,2

 םוש ןייק זיא ,עװַאל טייז רענעי ןופ ,רעיוט םעד ןגעקטנַא .(ףיוה סעקמעט

 .ףיוה ןקידנגעקטנַא ןופ רעטצנעפ ןוא סאג ןופ ןעמָארק רָאנ ,ָאטינ רעיוט

 .עדנילב א ןעוועג זיא טנַאװ יד

 םוחנ ןבענ ,סַאג-רעשידיי ןיא ןעוועג זיא טנַאװ עדנילב ַא ךיוא ,עטירד יד

 ןופ רעטצנעפ םייב ןעוועג טנַאװ יד זיא ,ןגעקטנַא .(2 רעמֹונ) ףיוה-שמש

 זיא ,ןַארָאטסער סעקוולעוו ןיא גנַאגנײרַא רעד ,ריט יד .ןַארָאטסער סעקוולעוו

 ןענייז עילימַאפ רעצנַאג ןייז טימ עקוולעוװ) ָאטעג רעד רעסיוא ןבילבעג

 | | .(עיצַאקָאװָארּפ רעד תעב סענוּפַאכ יד ןופ ןעמוקעגמוא

 רעטשרע רעצנַאג רעד ןבילבעג ָאטעג רעד רעסיוא זיא סַאג"רעשידיי ןיא

 ןענופעגסורַא סַאג רעד ןופ ךיז טָאה סע ּווװ ,ףיוה סנרעטשנעגרַאמ ,1 רעמונ ףוה

 ןופ ןעמָארק יד םיא ןבענ ןוא ,ןעגָאבנלענעצַאק יכדרמ ןופ םָארק-םירפס יד

 ףיוא ןעמָארק עקירעביא עלַא ךיוא יו ,ףיוה רעזדנוא ןופ לייט ַא -- ןעמַאמ ןיימ

 ,ףיוה-שמש םוחנ זיב סַאגירעשידיי

 -רעשישטייד ןופ ףױה רעד ָאטעג םעד רעסיוא ןבילבעג זיא ,ןגעקטנַא

 ןטימ ,ןַארָאטסער סעקוולעו ןעוועג זיא ףיוה םעד ןיא .רעשידיי גָאר ,14 סָאג

 ,סַאג-רעשישטייד ןופ גנַאגנײרַא

 ,5 רעמונ ףיוה ןבענ ,סַאג-רעװעקטַאי ןיא ןעוועג זיא טנַאװ עדנילב עטרעפ יד

 .4 רעמונ רעיוט םייב ןעוועג זיא ןגעקטנַא טנַאװ יד .עקטַאי רעשרעלייק רעד רַאפ

 סעשטיווָאמינוב ןופ טנאו רעד טימ טצענערגעג ךיז טָאה 4 רעמונ ףיוה רעד

 םעד ןיא ךיז טָאה סַאגירעשישטייד ןופ .22 רעמונ סַאגרעשישטייד ןֹופ ,ףיוה

 ץרַאװש-דָארלעסקַא ןופ טפעשעג-ןייוו עסיורג סָאד ןענופעג ,ןרָאי עגנַאל ,ףיוה

 .(רעדורב סעמַאמ ןיימ ,רעטעפ ןיימ ןעוועג זיא ץרַאוװש)

 4 רעמונ רעױט ןבענ ,סַאגירעזעלג ףיוא ןעוועג זיא טנַאװ עדנילב עט5 יד

 | ,5 רעמונ ןגעקטנַא ןוא

 רעקימורַא רעד ןופ טמױצעגּפָא ָאטעג סָאד ןבָאה עכלעוו ,טנעוו 5 יד ץוח א

 ןייא רָאנ ןוא עטכַאמרַאפ קידנעטשלופ ןעוועג ןענייז 4 עכלעוו ןופ ,טלעוו

 -- ףעיוט ןוא עקטרופ ַא טימ ןעוועג זיא ,טנַאװ-גנַאגנײרַא-טּפױה יד ,טנַאװ

 לכ םדוק .ףייה יײר רעצנַאג ַא ןיא טנעװ עטסקינייװעניא ןעוועג ךָאנ ןענייז

 עד ןופ גנעגכרוד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ףייה עלַא ןרָאװעג טמיוצרַאפ ןענייז

 .עכעלטע ןעוועג ןענייז ףייה עטשימעג עכלעזַא .רעװעקטַאי ףיוא סָאג"רעטיירב

185 



 יי 2
 א

 טָא ןדיי -- רעטייווצ רעד ןופ ,ןטסירק ןעניוו טנעקעג ןבָאה טייז ןייא ןופ

 .ןטלעוו עטרעדנוזעגּפָא ייווצ ןשיווצ תוציחמ יד ןעוועג סָאד ןענייז טנעוו יד

 ךיוא ןענייז סָאװ ,ףיוה-לוש ןפיוא טנעוו ךָאנ ןעוועג ןענייז רעטייוו

 ןעועג זיא טנַאװ עדנילב ןייא .לייט ןשירַא ןוא ןשידיי ַא ןיא טלייטעגנייא

 זיױלק עשליבסנַאמ יד זַא ,ױזַא טלייטעגנייא רעבָא ,לוש רעשינרבק רעד ןבענ

 עטסערג יד .ָאטעג םעד רעסיוא -- עשירעבייוו יד ןוא ָאטעג ןיא ןעוועג זיא

 רעד ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה יז ןוא ףיוה-לוש ןפיוא ןעוועג זיא טנַאװ-ָאטעג

 עשילהק יד ..זיב "זילק רעײניטלַא רעד טימ טצענערגעג טָאה סָאװ ,זיולק

 סָאװ ,לטנעוו דנילב ,ןיילק א ךָאנ ןעוועג טייז רעד ייב זיא ייברעד .ןטעזָאלק

 רעצנַאג רעד זיא ללכב .לביטש רעשטיווַאביל םעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה

 עשידיי עצנַאג סָאד ןרָאװעג ןטינשעצ זיא'ס יװ ,ןרָאװעג ןטינשעצ ףיוה-לוש

 .ענליוז

 ,אטעג םעד ץוחמ ןבילבעג ףיוהילוש ןפיוא ןענייז ןזיולק ייר עצנַאג ַא

 רעד ,לביטש רעשטיווַאבויל ,םילעופ-ירבח ,"דסחיתולימג, זיולק יד לשמל יוװ

 ,לוש רעשינרבק רעד ןופ לייט רעשירעבייוו
 .ָאטעג םעניילק רענליוו םעד ןופ ןצענערג עיונעג יד ןענייז סָאד

 לסעג רעקסדיל ןיא עידעגַאוט

 ,עידעגַארט רעמַאזױרג רעיינ ַא ןגעװ טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה ָאטעג ןיא

 ,לסעג רעקסדיל ןיא ןרָאװעג ןבירטעגנײרַא ןענייז סעילימַאפ עשידיי ליפ רעייז

 ןיא .סַאג רענלַאװַאז וצ קעלּוװַאז סעביוט עקטינ ןופ טריפעג טָאה לסעג סָאד

 ןופ יירעקורד עשידיי עטמירַאב-טלעװ יד ןענופעג ךיז טָאה קעלּוװַאז םעד

 ,ןצנַארקנעזָאר

 ליפ ױזַא ןבירטעגניירַא ןעמ טָאה סַאג רעקצינדור ןופ ָאטעג םעד ןיא

 ןבָאה רעבירעד .ןלעטשוצניײרַא סופ ַא ּוװ טושּפ ןעוועג טינ זיא'ס זַא ,ןשטנעמ

 ,לסעג רעקסדיל ןיא תונברק ערעייז ןופ לייט ַא ןפרָאװעגנײרַא ןשטייד יד

 ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא געט עכעלטע ןגעלענּפָא ןענייז עכעלקילגמוא יד ּווװ

 -- ןטרָאד ןופ ןוא עמרוט רעקשיקול ןיא ןעמונעגוצ ייז ןעמ טָאה ךָאנרעד
 ,רַאנָאּפ ףיוא

 ןפוא ןכעלרעדיוש ַא ףיוא רעניוװטיל יד ךיז ןגעלפ אפוג עמרוט ןיא

 רעטנזיוט .עכעלקילגמוא יד ןופ טכַאמעג קזוח ןוא טעּפשענּפָא ,ןעוועקעידזיא

 ,סטוג ןוא בָאה לסיב טצעל רעייז ןופ עטבױרַאב ,ןדיי ענעקָארשרעדיטױט םוצ

 ןוא עטכַאמשרַאפ ,עטרעגנוהעגסיוא ,רעדילגטימ-החּפשמ ערעייז ןופ ענעסירעגּפָא

 -רעריטרַאמ רעייז ןופ ןעהעש עטצעל יד ןיא ,עמרוט ןיא טרַאװעג ןבָאה ,עטקיזמעצ

 ,רַאנָאּפ ףיוא ...ןיהַא ןרעוװ וצ טריפעג ייר רעייז ףיוא ,ןבעל
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 ,ןשטייד ?עטנַאקַאב, ךרֹוד ,ןזיֹוװַאב ןדיי עקינייא ןבָאה געט עטשרע יד ןיא

 עסיורג רעייז רַאפ ךעלריטַאנ ,עטסטנעָאנ ערעייז עמרוט ןופ ןפַאכוצסױרַא

 טגעלפ ןעמ :סענעצס עשיגַארט טליּפשעגּפָא ךיז ןבָאה לָאמ עכעלטע ,רעטלעג

 ייברעד ןבָאה ,ןעמָאנ םענעי רעדָא ,םעד ןרעמַאק עטקַאּפעגנָא יד ןיא ןפורסיוא

 ייז לייוו ,ןפורּפָא טינ ךיז ןגעלפ ןענָאזרעּפ עקידנפערטַאב יד ןעוו ,ןלַאפ טריסַאּפ

 טנעמָאמ םעד ןיא ךיז ןבָאה ןגעקַאד ...טיוט םוצ ייז טפור ןעמ זַא ,טניימעג ןבָאה

 םעד ןעמוקרעביא טלָאװעג ,שואי תמחמ ,ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ערעדנַא ןענופעג

 ַאזַא ףיוא .ענעי טָאטשנָא "יירפ, סױרַא ןענייז ייז ןוא ...רעלענש סָאװ טיוט

 ןעמענסיורַא ןופ "ךַאפ, םעד ןיא .טעװעטַארעג ןדיי עטלייצעג ךיז ןבָאה ןפוא

 רעשידיי רעד ןֹופ רעריפנָא רעד -- ןרָאװעג טמירַאב ןענייז עמרוט ןופ ןדיי

 עגעלָאק ןייז ,ףּפָאקסיײװ רעדיינש רעד (ןטַאטשרַאוװ-רעדײנש) ?עבוטשירעדיינש,

 "ָאּפעדסטעטינַאס, ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ רידַאגירב רעד ,יקסנַאירעיזַא

 טּפיוהרעביא ,ןרָאװעג ךייר ןענייז ןדיי עקיזָאד יד .עקינייא ךָאנ ןוא וװָאנָארָאװ

 ןעמ רעבָא ןענייש עלעג -- הרדס יד לעוטקַא ןרָאװעג זיא'ס ןעוו ,רעטעּפש

 ,טלעג רַאפ עקַאט .טיוט ןופ ןדיי טעװעטַארעגסױרַא ןבָאה ייז זַא ,ןבעגוצ זומ

 ...טעװעטַארעג רעבָא

 ןענעדרָאנײַאג ףיױא קעװַא זיא ָאטעג ןיא גָאט רעקידקיטנוז רעטשרע רעד

 ,טניירפ ,םיבורק ןכוז ךעלסעגיָאטעג יד ןיא ןעגנַאגעג זיא עמַאמ יד ."ךיז

 השמ ,בורק ַא סרעזדנוא טניוװעג ןבעל ץנַאג ןייז טָאה ףיוהכרוד ןיא ,עטנַאקַאב

 -רעביא עקיאורמוא יד ןיא ,עמַאמ יד טָאה םיא ייב .רעסָאלש ַא ,לטשרעב ןורהַא

 עמַאמ יד ןעו .שעוו ,רעדיילק ,גרַאװרעטופ ערעייט טגײלעגקעװַא ,געטיסגנַאג

 יז זיא .ערעדנַא ךרוד ןעמונרַאפ ןעוועג ןיוש יז זיא ,הריד רעד ןיא ןעמוקעג זיא

 .רעטסעווש ַא סרעגָאװש םעד טניווװעג טָאה'ס ּוװ ,ףיוה סעליײמַאר ןיא קעװַא ןַאד

 טימ עילימַאפ יד טָאה ןעמ ןעוו .סָאלשגנעה א ףיוא ןסָאלשרַאפ ןעוועג זיא ריט יד

 יד ןסָאלשרַאפ ייז ןבָאה ,עיצַאקָאװָארּפ-ּפַאכ רעד ןיא ןעמונעגוצ דניק ןיילק ַא

 גנַאל טינ טָאה עמַאמ יד ..ןעמוקקירוצ ךָאנ ןלעװ ייז זַא ,קידנפָאה ,בוטש

 ,בוטש ןיא ןיירַא ןוא רעסעלש עלַא ןסירעגּפָארַא ,טרעלקעג

 זיולק סרתסא-הרובד רעביא קָאטש ןטירד ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה "הריד, יד

 .ךַאד ןפיוא סױרַא ןענייז רעטצנעפ ייווצ יד .הריד-"ץַאלַאּפ , עתמא יד ןעוועג זיא ןוא

 ןסיורג ַא טימ ,טיפוס רעקירעדינ ַא ,רעטעמ ןבלַאה ַא ייווצ ףיוא ריפ ,רעמיצ ןייא

 עטשרע יד :ןלייט ייווצ ףיוא טלייטעג טעפוב ַא .גנַאגנײרַא םייב ןוויוא ןשיסור

 זיא רעמיצ סָאד .רעמיצפָאלש סָאד -- לייט עטייווצ יד ,רעמיצסע סָאד טפלעה

 רענעשולּפ ,טעב סיורג ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,"לבעמ, טימ לֹופ ןעוועג

 ףױא .ךעלנקעב עכעלנייועג ןוא ןלוטש עכעלטע ,שיט ,טעפוב ,ןאשטּפַאט
 ןַא ןופ רישעג -- ךעלּפעט ענעדיישרַאפ ןענַאטשעג ןענייז ןוויוא ןבענ עצילַאּפ ַא
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 ןיש ַא ןעוועג ךיוא זיא רעמיצ ןופ לקניוו ןיא .טײקשיטַאבעלַאב רעמערָא

 זיא טײקשיטַאבעלַאב רעצנַאג רעד טימ בוטש יד .עלעטעב לקינ שירעדניק

 ,ןוײּפש ענעדיישרַאפ ןעוועג ךָאנ ןענייז טעפוב ןיא .טרירעג טינ ןבילבעג

 ,רעטניוו ףיוא עטײרגעגנָא ,םילכאמ ןוא ןרוטיפנָאק טימ ןעיולס ןוא ךעלּפעט

 ןסײרּפָארַא םעד ןגעק ןעוועג ןיב ךיא םגה ,ןעמונרַאפ הריד יד ןבָאה רימ

 טוט ָאד סָאװ ,טינ טסעז וד, :טגָאזעג רעבָא טָאה עמַאמ יד .רעסעלש יד ןיילַא

 ןּפַאכרַאפ יז ערעדנַא ןלעװ ,הריד יד ןעמענרַאפ טינ ךיילג ןלעוו רימ ביוא ,ךיז

 .?סַאג ןיא ןרעגלַאװ ךיז ןלעוו רימ ןוא

 לייוו ,עמערָא ןַא רעייז ,תמא.הריד עטרירעג טינ ַא ןענופעג רימ ןבָאה ָאד

 סרתסאי-הרובד רעביא ,ףיוה סעליימאר ןיא טניווועג סע טָאה "ריבג, ַא רַאפ סָאװ

 ,טײקשיטַאבעלַאב ַא ןיא ףרַאד ןעמ סָאװ ,ץלַא ןעוועג בוטש ןיא זיא ךָאד ... זיולק

 :ןרָאװעג ןלעפעג רעייז הריד רעד ןופ *עגַאל עשיגעטַארטס, יד רימ זיא ,בגא

 ןעוועג סָאד זיא ןטייצ יד ןיא -- ךַאד א ףיוא רעטצנעפ סימ ,םעדיוב ַא ףיוא

 ףיוא ענילעמ עטוג ַא ןכַאמ ָאד ןעק ןעמ .ךיילגוצ ןטנַאילירב ןוא דלָאג טימ

 .(ןעוועג רעטעּפש עקַאט זיא ױזַא) ...הרצ תע ןַא ןיא ךיז ןקעטשרַאפ וצ

 ןוא עשירעסָאלש ליפ רעייז ןענופעג רימ ןבָאה ןוויוא ןפיוא בוטש ןיא

 רעד ןופ סָאבעלַאב רעד סָאװ ,הרוחס ןסַאּפַאז ,ןלַאירעטַאמ עשינכעטָארטקעלע

 ץלָאה טימ רעמַאק עשּפיה ַא .ןטייצ-המחלמ יד ןיא טיײרגעגנָא ךיז טָאה הריד

 טגרָאזַאב ךיז ןבָאה רעניווונייא-הריד יד .?טקעדטנַא, ךיוא רימ ןבָאה ןצייה םוצ

 הכוז טינ רעבָא ןבָאה ייז .רעטניוו ןקידנעמוקנָא םעד ףיוא ןסַאּפַאז עקיטיונ טימ
 .ןצונוצסיוא סָאד ןעוועג

 עשירעדניק עיינ ,ענייש סָאד טכַאמעג טָאה קורדנייא ןכעלנייּפ ןוא ןרעווש ַא

 ךַאז ןייק ףיוא ,ןבילבעג בוטש ןיא זיא ץלַא .טסוּפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עלעטעב

 ,ןשטנעמ יד ףיוא רָאנ ,טרעיולעג טינ ,טײקמערָא רעד ןיא ,רעדרעמ יד ןבָאה

 ..דניק לציּפ ןפיוא רָאנ

 ןענייז ןשטנעמ ענעסעזעגניײא-טלַא יד ןוא ,הריד רעד ןיא ןיײרַא ןענייז רימ

 ...רַאנָאּפ ןופ ןטנורגּפָא עפיט יד ןיא קעװַא
 ןעוועג זיא גנַאגפױרַא רעד ."הלעמ, ַא ךָאנ טַאהעג טָאה הריד עקיזָאד יד

 ןעמ זיא ּפערט עטיירדעג ןוא עשיקנערפטלַא ענרעצליה ךרוד ,רערעטצניפ ַא

 ,הריד רעד וצ ןעגנַאגרעד םיוק

 ןעמ טגעלפ רעסַאװ ןייר .ןעועג טינ ןענייז ןטייקכעלמעװקַאב םוש ןייק

 רעבָא ,ןגָארטעגּפָארַא ןעמ טָאה סרעמע עקיצומש יד .סַאג ןופ ןעגנערב ןפרַאד

 ןָאק הריד יד סָאװ ,םעד יבגל ,ןטייקירעװש עלַא יד טכַאמעגסיוא ןבָאה סָאװ

 סעּפע .םינכש ןָא ,ןײלַא ןענייז רימ סָאװ ןוא ,ענילעמ ַא ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ

 ...םינכש ווָאקָארָאס-קָארָאס ןָא ,ןײלַא רעמיצ ַא ןיא ןייז ,טייקיניילק ַא
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 ןטימ עלַא טעמכ ןבָאה טמעטָאענּפָא לסיב ַא .טמעטָאעגּפָא "יירפ ,, ןבָאה רימ

 גנורעקלעפַאב עשידיי עבלַאה ַא :ױזַא ןעמ טָאה טכַארטעג .ָאטעג ןיא ןײגנײרַא

 ןיא ןביוטעגניײרַא ייז ןבָאה עקירעביא יד .ןעמונעגוצ ןיוש םיחצור יד ןבָאה

 ןוא ןלעװ ךָאנ ייז ןענעק ךעלטנגייא סָאװ .ָאטעג רעקידכשוח רערעטצניפ ַא

 טָאה ןעמ ןעמעוו ..ןזָאל ןרוצ זדנוא ןעמ טעװו טציא 1 ןָאט ךָאנ ייז ןענעק סָאװ

 טעװ רעד -- ןבילבעג רעבָא זיא'ס רעװ ,לרֹוג ןייז ןעוועג ַאזַא זיא ןעמונעגוצ

 טרָאפ ךָאד ןוומ ייז !ןדיי עלַא ןריפסיורַא טינ ךָאד ןלעוו ייז !ןביילב ןיוש

 ,ןשטייד יד ןבָאה ,בגא ...טָאטש ןיא ןטעברַא ענעדײשרַאפ וצ ןדיי לסיב ַא ןבָאה

 ."ןבָאה עהור יז ןעדרעוו ,טצעי, :טדערעג ױזַא ךיוא ,רעצעלּפ-טעברַא יד ףיוא

 ,אלימ , :ןפרָאװעגוצ זדנוא תונמחר טימ ןבָאה ןקַאילָאּפ ןוא רעניווטיל "?עטוג,

 "! הפוקת עיינ ַא ןָא ךיז טביוה טציא ,ןעוועג זיא ןעוועג סָאװ

 ,סָאטעג ייווצ ןיא טנדרָאעגנייא ךיז טָאה ןדיי רענליוו טפלעה ענעבילבעג יד

 ,בױהנָא ןופ ןעמ טָאה םעד ףױא ?סנייא טינ ןוא סָאטעג ייווצ סעּפע סָאװרַאפ

 5 .טגיילעג טינ טכַא ןייק ןוא טכַארטרַאפ טינרָאג ךיז
 .טרעפטנערַאפ עגַארפ עקיזָאד יד טָאה טפנוקוצ עטסטנעָאנ רָאג יד רעבָא

 ןעיורפ ןוא רענעמ ןענייז גָאטרַאפ ןדעי ןבעל יינ ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע

 גָאט ןצנַאג א ףיוא רעצעלּפ-סטעברַא ערעייז וצ זייווסעיטרַאפ ןעגנַאגעגסױרַא

 זדנוא טגעלפ טייצ עטשרע יד .גָאטײב 5--4 רעגיײזַא ךיז ןרעקמייהא ןוא

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא רעטעּפש .קירוצ ןוא טעברַא רעד וצ ןריפ שטייד ַא

 ?ךידַאגירב , ןופ טמַא רעד

 טימ ןוא עקנַארק ,טייל עטלַא ,רעדניק ,ןעיורפ ןבילבעג ןענייז ָאטעג ןיא

 ,ןטַאטשרַאװ-טַארגדוי ןופ רעטעברַא יד ןוא טַארנדוי ןופ עטמַאַאב יד -- טייצ רעד

 ןפיוא דלודעגמוא טימ ןטרַאװ רעדניק יד טימ ןעיורפ יד ןגעלפ טייצ עטשרע יד

 ןבָאה ןשטנעמ רעטנזױט .טָאטש ןופ סעטַאט ןוא רענעמ יד ןופ ןעמוקקירוצ

 ןוא טשוקעג ךיז ןעמ טָאה ךיז ןענעגעגַאב םייב .רעיוט םייב טרַאװעגּפָא

 ענעבילבעג יד .טלעװ רענעי ןופ ןעמוקעג טלָאװ ןעמ יװ ,טקנוּפ ,טזדלַאהעג

 טָאטש ןיא ענעגנַאגעגקעװַא יד רַאפ קערשיטיוט ןיא ןעוועג ןענייז ָאטעג ןיא

 ןוא דחּפ טַאהעג ןבָאה ,טָאטש ןיא רעטעברַא יד ,ןגעקַאד רימ ,טעברַא רעד וצ

 ,ָאטעג ןיא ענעבילבעגרעביא יד ןופ לרוג ןרַאפ קערש-טיוט

 רַאפ ןטַאטשרַאװ עסיורג ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז ָאטעג ןיא ןײגנײרַא ןרַאפ

 -ךעטופ עשידיי טרעדנוה עכעלטע טעברַאעג ןבָאה סע עכלעוו ןיא ,גרַאװרעטופ

 ,רעטעברַא יד ןענייז ָאטעג ןיא ןייג ןתעב .המודכו סרעכַאמ-עקשטנעה ,סרענשזריק

 ןטרָאד .ןטַאטשרַאװ יד ןיא קעװַא ,"סילייק , ןפורעג ןבָאה רעניווטיל יד עכלעוו
 ,טצעזַאב ךיז ןבָאה ייז ּוװ ,רעזייה עסיורג ייווצ ןעמוקַאב ייז ןבָאה

 יד רַאפ רענעסָאלשעג ַא ,ָאטעג ַא ךָאנ ןעוועג שיטקַאפ זיא םורַא ױזַא
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 ןגעוו ,לרוג ןרעדנוזַאב ןייז טַאהעג ךיז טָאה ָאטעג סָאד ,רעטעברַא-ןטַאטשרַאוװ

 ,ךוב ןופ ךשמה ןיא םעד

 ףיוא טָאטש ןיא טעברַא רעד וצ גָאט ןדעי ןייג ךיוא ךיא געלפ ,עלַא יו

 טפרַאדעג רימ ןבָאה ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא יװ ,ןטרָאד .12 רעמונ ענלַאװַאז

 ןעמ ןעוו טשרע .סעקטסינָאפעלעט עשישטייד יד רַאפ ָאניסַאק ַא ןענעדרָאנייא

 ןריבַאר עתמא סָאד ןבױהעגנָא ךיז טָאה ,ָאטעג ןיא טריפעגרעבירַא זדנוא טָאה

 ןעגנערב רימ ןגעלפ סָאטױאי-טסַאל ףיוא .רעזייה עשידיי ענעזָאלעגרעביא יד רעביא

 טגעלפ ריציּפָא ןַא .סעכעקעי יד רַאפ ,עטסעב ןוא עטסנעש סָאד ןופ ,לבעמ ןסַאמ

 רעזיה עשידיי עכיר ןופ ןוא זדנוא טימ ןרָאפ ,ןסערדַא עטמיטשַאב טול

 -תכיפש לפיוו ,טגוזעג לפיוו .ןבילבעג ןטרָאד זיא סָאװ ,עטסעב סָאד ןריפסיורַא

 ףיוא ,םַאזגנַאל ױזַא רימ ןגעלפ ןטעברַא !טסָאקעגּפָא סָאד זדנוא טָאה םימד

 געט עטשרע יד ןיא ךיא ןיב ןגעווטסעדנופ ,טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע לפיוו

 ףיורַא ןוא ּפָארַא רדסכ -- רענעכָארבעצ א ןצנַאגניא ןעמוקעג טעברַא רעד ןופ

 ,ןלוטש ,ןצַארטַאמ ,ןטעב ,סרעמלַא :יװ תואשמ ערעווש טימ ּפערטיסנרָאג ןופ

 ,ןלוקסומ עלַא ,רעטעגרהעג ַא יװ ןלַאפ ךיא געלפ םייהַא קידנעמוק .וו .א .א ןשיט

 עטשרע יד רָאנ טרעיודעג טָאה סָאד רעבָא .ןָאטעג ייוו רימ ןבָאה רעדילג עלַא

 עלעיצעּפס ןָא ןעגנַאגעג זיא טעברַא יד ןוא טניווועגוצ ךיז טָאה ןעמ .געט עכעלטע

 ,ןטייקירעוװש

 ןפיוא טּפעלשעגנעמַאזוצ ןפוא ַאזַא ףיוא רימ ןכָאה ןכָאװ רָאּפ ַא ןופ ךשמב

 ,לבעמ טימ דַאלקס ןקיזיר ַא 12 ענלַאװַאז ןופ ףיוה ןסיורג

 סטוג ןוא בָאה שידיי ןופ סעזַאלקס יד ןיא

 עכעלטע ןשטייד יד ןענייז ,ןכַאז עטלמַאזעגנָא ערעזדנוא ןריזינַאגַאמ וצ ידכ

 ,רערָאגעװַאנ ףיוא ןוא קעלּוװַאז יקסווָארגנעװ ףיוא ןרָאפעגקעװַא זדנוא טימ לָאמ

 טימ סעדַאלקס עקיזיר ייוװצ ןעוועג ןענייז ןטרָאד .הבישי סעליימאר יד ןיא

 ענעבירטרַאפ רעטנזױט ןופ רעזייה יד ןופ .סטוג ןוא בָאה ןשידיי ןטמלַאזעגנָא

 ײז .טנָאקעג רָאנ טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא ןריפסױרַא ןשטייד יד ןגעלפ ,ןדיי

 םינכש ערעדנַא ןוא רעניווטיל יד סָאװ ,סָאד סעדַאלקס יד ןיא טלמַאזעגנָא ןבָאה

 ,ןביורוצוצ רעירפ ןזיוװַאב טינ ןבָאה

 ףיוא ָאטיױא רעזדנוא טימ ןרָאפעגנײרַא לָאמ ןטשרע םוצ ןענייז רימ ןעוו

 סָאװ ,דַאלקס ןקיזיר ַא ןיא טריפעגניירַא זדנוא ןעמ טָאה ,קעלּוװַאז יקסווָארגנעװ

 ןעוועג ןענייז רעטרַאּפ ןפיוא .ןרָאג ןטשרע ןַא ןוא רעטרַאּפ ַא ןעמונרַאפ טָאה

 :יװ ,ןכַאז עקיבוטש ערעדנַא עלַא -- קָאטש ןטשרע ןפיוא .לבעמ ןעגנעמ עסיורג

 וו .ַא .א רעדליב ,רעדיילק ,שעוװ ,ןזיוורעס ,ןרַאװָאמַאס ,ןּפמָאל ,קעטשַאב
 ,ןלָאצ ערַאבליײצמוא ןיא ץלַא
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 שיקנערפטלַא ןוא ןרעדָאמ ,דרע רעד ףיוא טרעגלַאװעגמורַא ךיוא ךיז ןבָאה'ס
 -- ךיש ,ןטיה ,סרעדניליצ ,ןיליפת ,םיתילט ,רעטכייל עקידתבש ענרעבליז ,רישעג

 ,סיפ יד טימ ןטָארטעג ןעמ טָאה םעלַא םעד ףיוא

 ןענַאטשעג ןענייז סע ּוװ ,לקניוו ַא וצ וצ ךיא ןיב טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא

 ןקיצרַאה ןקיטנעהנגייא ןַא רעביא ןעייל ןוא דליב ַא םענ ךיא ,רעדליב עסיורג

 םוצ קנַאד ןופ קורדסיױא ןיא ,רעגניז ןשיסור ןטמירַאב ַא ןופ טפירשפיוא

 טזייוו .טײהקנַארקיזדלַאה רערעווש ַא ןופ םיא ןלייהסיוא ןרַאפ ,עדנַאװעל ר"ד

 לסיב עצנַאג סָאד ןפרָאװעגפיונוצ טייטש לקניוו םעד ןיא ,ָאד זַא ,סױרַא ךיז

 ןעמ טָאה אפוג םיא .עדנַאװעל ר"ד ענליוו ןיא ןטנַאקַאב ןופ טײקשיטַאבעלַאב
 ,ןעמונעגוצ

 ךיז קידנקוקוצ ןצרַאה ןפיוא ןרָאװעג זדנוא זיא רעטיב ןוא רעטצניפ יו

 םיובלעטייט טַאקָאװדַא ןטימ ןעמַאזוצ ןענַאטשעג ןיב ךיא .ןברוח ןשידיי םוצ

 זדנוא טימ ןענייז עכלעוו ,ןדיי ערעדנַא יד .ךָארב רעזדנוא ףיוא טקוקעג ןוא

 סָאװ ,סנעשעק יד ןיא ןגייל ןעמונעג לענש ןבָאה ,רעטעברַא סלַא ןעמוקעג

 ,קיוועשזריב רענעזעוועג ַא ,גנוי רעקיפיפ ַא ,רענייא .טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע
 :ןרעפטנערַאפ ןלעװ ךיז טלָאװ רע יו טגָאזעג ןוא זדנוא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא

 רעסעב .סטֹוג ןוא בָאה רעזדנוא זיא'ס ,ןָאק ןעמ רָאנ סָאװ ןעמענ רימ ןגעמ ָאד,

 טעוװ זדנוא ,טנעה ערעייז ןיא ןלַאפנײרַא לָאז סע רעדייא ,ןעמענוצ סע רימ ןלָאז

 סָאװ ךיז ָאטינ ..טיורב ףיוא ןבָאה ןלעוו רימ ,ָאטעג ןיא ןעמוק ץונוצ סָאד

 ,טרעפטנעעג טשינרָאג םיא ןבָאה רימ ..."ןטנעמיטנעס ןיא ךיז ןליּפש ןוא ןעמעש ֹוצ

 ,ךיא טינ ןוא םיובלעטייט .ודַא טינ רעבָא .ןעוועג טכערעג זיא רע זַא ,ךעלגעמ

 .טעברַאעג ָאד ןבָאה רימ סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד רַאפ ןעמונעג סָאװ סעּפע ןבָאה

 עסיורג ַא ןעמוקעגנגקטנַא זדנוא זיא ,דַאלקס ןופ גנַאגסױרַא םייב לָאמנייא

 רעשיליוּפ א טָאה דַאלקס ןיא גנַאגניירַא םייב .ןכַאז עטכַארבעג שירפ טימ רֹופ

 ענעדיישרַאפ טימ דָאלפוש ַא טזָאלעגּפָארַא ןוא סופ ַא טעּפעשטרַאפ ךיז רעטעברַא

 -ָאטָאפ רָאּפ ַא ןביוהעגפיוא בָאה ךיא .ןטָאשעגסױא ךיז טָאה ץלַא ,ןטייקיניילק

 רימ טָאה סע .רעטלמוטעצ ַא ןבילבעג ןוא ייז ףיוא ןוטעג קוק ַא ,סעיפַארג

 -ןעילימַאפ ןטלַאהעג ךיא בָאה טנַאה ןיא .ןגױא יד רַאפ ןעלדניווש ןעמונעג

 טוג ַא ןעוועג זיא (שידַאק) ידַאקרַא .רעקווָאלדאי ידַאקרַא ,ןיזוק ןיימ ןופ רעדליב

 ,ןיקלַאמ ,רעלטסניקירעלדיפ ןופ דימלת ַא .רעלדיפ רעטבַאגַאב ןוא רעטנַאקַאב
 ,דנַאלסור ןופ קידנעמוק ,יורפ ןייז טימ ןיקלַאמ טָאה ,1920--1919 רָאי יד ןיא
 ,טניוװעג טרָאד ךיוא ךיא בָאה טייצ עסיוועג ַא ,ןרעקווָאלדַאי ייב טניווועג

 -עגּפָארַא םיא טָאה סע ןיהּוװ ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעגסױרַא ןיקלַאמ זיא רעטעּפש
 ,ץעפייח ַאשַאי ,רעליש ןייז ןעמונ

 ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רענליו ןיא טסילָאס ןעװעג זיא רעקוװוָאלדַאי
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 ןעװעג זיא יורפ ןייז .סרעטַאעט עשילוּפ יד ןיא טליּפשעג רע טָאה סנטצעל

 ןיא טנַאקירבַאפ-סעקרעקוצ ןופ רעטסעוװש ַא ,יקסווָאדּולבַאז --- םייהרעדנופ

 בוטש ןופ ןעמונעגוצ ןידַאקרַא ןעמ טָאה ,טנייש סע יװ .יקסווָאדּולבַאז -- ענליוו

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא .ָאטעג ןיא ןעמוקעגמוא עילימַאפ יד זיא ךָאנרעד ןוא

 עלעדיפ ןיילק ַא טפיוקעג ידַאקרַא טָאה ענליוו ןיא טפַאשרעה רעשיטסיװעשלָאב

 ןטוג ַא טָאה לגניי סָאד זַא ,קידנגָאז ,ןליּפש טנרעלעג םיא ןוא ןוז ןיימ רַאפ
 | ,רעהעג

 רעד ןופ לת ַא -- םיצפח עקיבוטש עבורח ערעייז ייב ָאד ךיא ייטש טציא

 | .החּפשמ רעצנַאג

 םוצ ןיב ךיא ןעוו ,טבעלעגרעביא ךיא בָאה טנעמָאמ ןשיגַארט ןטייווצ ַא

 סעליײמַאר יד .זיולק סעלײמַאר ןיא -- רעגַאל ןטייווצ ןיא ןיײרַא לָאמ ןטשרע

 ץרוק .ףיוה סעליײמַאר ןיא ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןעוועג זיא ענליוו ןיא הבישי

 טושּפ הבישי רעד ןופ ןרעימ יד ןענייז המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד רַאפ

 יד טיובעגפיוא ןסקָאדָאטרָא רענליוו יד ןבָאה המחלמ רעד ךָאנ .ןלַאפעגניײא

 טָאה ןעמ .טָאטש ןטימניא ,ץַאלּפ ןכעלרעה ַא ףיוא ,דערָאגעװָאנ ףיוא הבישי

 ןינב ןופ ןלייט עקירעביא יד ןיא ןוא ,זיולק עקיטכערּפ עסיורג ַא טיובעגסיוא

 ,טרָאװ ןייא טימ .ןלַאז עקיטכיל ,עסיורג ןיא הבישי יד ןענופעג ךיז טָאה

 ףיוא ןלוש עקילָאמַא יד יו טינ ,רעביוז ןוא ןייש ,ךייר -- לוש עקיטכערּפ ַא

 ןוא טייקנייר רַאפ ןרָאװעג טגרָאזעג ליפ טשינ זיא'ס ּוװ ,סַאג רעשידיי רעד

 ,טייקיאור רעקידנעטשלופ

 .הבישי יד ןוא לוש יד ןעזרעד טציא טשרע ךיא בָאה לָאמ ןטשרע םוצ

 תכורּפ סָאד ,שדוק ןורָא רעד ,המיב יד .ןעוועג ברחומו בורח ןטרָאד זיא ץלַא

 רעד ןופ ןרעמיצ עלַא ,זיולק עצנַאג יד .טקיצומשרַאפ קנעב יד ,ןסירעגּפָארַא

 ,רעגַאל ןטשרע ןיא יו ױזַא .סטוג ןוא בָאה שידיי טימ ןעוועג לופ ןענייז הבישי

 רַאפ טּפעלשעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד ליפ ןעוועג ןענייז ,ָאד ךיוא ױזַא

 ןבָאה ייז .ןכַאז ענעדיישרַאפ טימ גרעב עצנַאג ןטייהנייא ערעייז רַאפ ןוא ךיז

 ,ןכַאז ערעסעב עכלעזַא ךָאנ ןוא רעכעטשיט ,קעטשַאב ,רישעג ןעמונעג ןטרָאד

 .?סניליירפ , ערעייז רַאפ

 ,רקפה .עצַארּפ רעשידיי ןופ גרעב ענעפרָאװעגנָא רעביא ןטָארטעג ןבָאה רימ

 זיא טנייה ,רעביור ,טּפעלש ,טמענ .סטֹוג ןוא בָאה שידיי ,טולב שידיי ,רקפה

 !טייצ רעייא

 ! טסָאקעג "ןטיזיוו, יד טָא זדנוא ןבָאה ןבעל לפיוו ,טנוזעג לפיוו

 טימ ןטסַאק ןסיורג ַא ףיוא ןפָארטעגנָא ךיא בָאה ןכַאז ערעזדנוא קידנביולק

 ,ןטלַאהעגנייא טינ ךיז בָאה ךיא .רעכעב עשידיי עטלַא ,סרעכעב-שודיק ענרעבליז

 ןעװעג זיא'ס יוװ ַאזַא טָא ,טנַאה ןיא רעכעב ןסיורג ,םענרעבליז ַאזַא ןעמונעג
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 ,ריציפָא םעד ןטעבעג בָאה ךיא ןוא ,ןבעל עצנַאג סָאד בוטש ןיא זדנוא ייב

 טָאה רע .,רעטַאפ ןיימ ךָאנ קנעדנָא סלַא ,ןעמענ וצ סָאד ןביולרעד רימ לָאז רע

 ,ןגָארט ןטימ קיטכיזרָאפ ןייז לָאז ךיא זַא ,ייברעד קידנגָאזנָא ,טביולרעד רימ

 ךיא בָאה רעכעב םעד .ןבָאה טינ םיצפח ענרעבליז ןייק רָאט דיי ַא לייוו

 בָאה ךיא .ןטלַאהַאב םוצ עקשטייד ַא ןבעגעג טעברַא רעד ייב ןוא ,ןעמונעג

 רעזדנוא .ָאטעג ןיא ןגָארטוצנײרַא ןיװַאב טינ יו ייס רעכעב םעד רעבָא

 עשישטייד יד רַאפ םירישכמ ןוא לבעמ עקיטיונ יד ןעגנערבפיונוצ סַאד ,טעברַא

 ךיז טָאה ץרַאה סָאד ;טנוזעג ןֹוא ןבעל טסָאקעג זדנוא טָאה ,סעקטסינַאפעלעט

 ,זייוורעקיטש ןטינשעג

 רעבמעטּפעס ןצנַאג םעד ץַאלּפ םעד ףיוא טעברַאעגּפָא ױזַא רימ ןבָאה

 ןטעברַא סָאד ןעמוקעגנָא זדנוא זיא טכייל ױזַא טשינ רעבָא .רעבָאטקָא בלַאה ןוא

 ןבעל רעזדנוא ןעזעגסיוא טָאה טושּפ ױזַא טשינ ןוא

 ילופ ןבָאה עכלעוו ,ןשינעעשעג ןעלקיװטנַא ןעמונעג ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא

 ,רעגייטשסנבעל רעזדנוא ,עגַאל רעזדנוא טרעדנעעג קידנעטש

 ָאטעג םעניילק ,ןטייווצ ןיא ןבעל סָאד

 טשרעהעג געט עכעלטע עטשרע יד ןיא טָאה ,ָאטעג ןיא ןײרַא זיא ןעמ ןעוו

 ןעמַאזוצ עלַא ןוא ןטייווצ ןופ טסּוװעג טינ טָאה רענייא .סָאַאכ רעקידנעטשלופ ַא

 .רָאפ ָאד ודנוא טייטש סע ןבעל טרַא ַארַאפ סָאװ טסּוװעג טינ ללכב ןבָאה

 ,רעדילגטימ-ןעילימַאפ ענעסירעגּפָא יד טכוזעג עלַא ןבָאה לכ םדוק

 רעטייווצ רעד ןיא .ָאד זיא'ס רעוו ,ןייגרעד וצ ױזַא יו ,ןגעוו טכוזעג טָאה'מ

 רעד ןיא ָאטעג ןַײא ןופ ןרעדנַאװ ןעמונעג ןבָאה סעילימַאפ עצנַאג .ָאטעג

 טּפַאכרַאפ דלַאב ָאטעג ןיא ןוא טַאהעג קילג ןבָאה עכלעוו עקינעי יד ,רעטייווצ

 יד .וװ .א .א ןטקודָארּפ ,טּפַאשטריװ ,לבעמ טימ -- טסייה סָאד ,הריד עטוג ַא

 ,רעדילגטימ-החּפשמ יד ךיז וצ ןעמונעגניירַא ןוא "טסעפ, טצעזַאב ךיז ןבָאה

 -רעבירַא ךיז ןבָאה ,רעדיוו ערעדנַא .ָאטעג רעטשרע רעד ןופ טניירפ ןוא םיבורק

 | .ָאטעג רעסיורג רעד ןיא רעניילק רעד ןופ ןבילקעג

 הריד ןייא ןיא .ךיז רַאפ טלעוו ַא ןרָאװעג הריד עדעי זיא ןײמעגלַא ןיא

 ,רעטקַארַאכ ןוא דנַאטש םענעדיישרַאפ ןופ ןשטנעמ רעקילדנעצ ןעוועג ןענייז

 .ץנעגילעטניא ןוא רעגייטשסנבעל ,ןרוטלוק ענעדײשרַאפ

 ןבילבעג ןענייז רענעמ -- סעיצַאוטיס עקידהנושמ ןענַאטשטנַא ןענייז סע

 ןיא .רעדניק ןָא ןרעטלע ,ןרעטלע ןָא רעדניק ,רענעמ ןָא ןעיורפ ,ןעיורפ ןָא

 סעילימַאפ ליפ ױזַא ןענופעג לָאמטּפָא ךיז ןבָאה ,20--20 ןַאמ ַא ןופ בוטש ןייא

 ןוא טרעטיברַאפ ,טריורענעד ןעוועג ןענייז עלַא .ןשטנעמ עקיצנייא לפיוו

 לָאז בוטש יד זַא ,עלעקנופ עטסנעלק סָאד ןייז גונעג טגעלפ'ס .טרעטצניפרַאפ
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 רעמורק ַא רעדָא ,טרָאװ ַא בילוצ .לסעק ןקידעכָאק ַא ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ
 עטסכעלקערש יד ןכערבסיוא טנעקעג ןבָאה ,ןכַאמ טגעלפ רעצעמע סָאװ ,ענימ
 ..תולהב ןוא ןעיירעגירק

 טלעטשעגנייא ךיז טָאה סע ּוװ ,רעזייה ךס ַא ןעוועג ךיוא רעבָא ןענייז סע
 ,ןבעלנעמַאזוצ קיצרַאה שממ ,ךעלדירפ ,סַאזניימעג ,ןייש ַא

 טַארנדוי ןוֿפ טייקיטעטס יז

 זיא ןיהַא טרָאד .סַאג רעװעקטַאי ףיוא ָארויב ַא טנפעעג טָאה טַארנדוי רעד

 ןופ גָאט ןטירד יצ ןטייוצ ןפיוא .תולאש ענעדיישרַאפ טימ ןעמוקעג ןעמ

 טיורב סָאד .טיורב רופ ַא טקישעגניײרַא טַארטסיגַאמ ןופ ןעמ טָאה ,ָאטעג ןיא ןייז

 סָאד זיא ךעלריטַאנ .לבעל קידָאליקייװצ ַא רַאפ לבור 5 וצ ןרָאװעג טפיוקרַאפ זיא

 לייו ,גנורעקלעפַאב רעקירעגנוה רעד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעצ ךיילג טיורב

 עכלעוו יד .ןסַאּפַאז םוש ןָא ָאטעג ןיא ןיירַא ןדיי רעטנזיוט ןענייז ףוס לכ ףוס

 לסיב ַא ךיז טימ ןעגנערבניײרַא גָאט ןדעי ןגעלפ ,טָאטש ןיא טעברַאעג ןבָאהו

 ןיא טבעלעגּפָא ןעמ טָאה ױזַא טָא ,ןפיוקרַאפ םוצ ייס ,ךיז רַאפ ייס ןטקודָארּפ

 .רעבמעטּפעס ןט12 םעד ,קיטיירפ זיב ַָאטעג

 רעגנוי ַא ןעמוקעגניײרַא ָאטעג ןיא זיא ,גָאטימרַאפ 12 רעגײזַא ,גָאט םעד ןיא

 ןפָארטעג רע טָאה ןטרָאד .טַארנדוי ןיא קעװַא ךיילג זיא ןוא ריציּפָא רעשיווטיל

 גָאז ַא קעינש רעגנוי רעד טָאה לשטייב ַא טימ קידנכָאפ .ןעניוועל ןוא ןטיוועל

 טייח ןעוו ."ןשטנעמ 500 ןטיירגוצ רימ ריא טלָאז ירפ קיטנָאמ ףיוא , :ןָאטעג

 ץימש ַא רע טָאה ,ןשטנעמ יד ףרַאד ןעמ סָאװ וצ ,טגערפעג םיא ןבָאה ןיוועל ןוא

 יז ןגערפ ."ךַאז רעייא טינ, :ןעירשעגסיוא ןוא לשטייב םעד טימ ןָאטעג

 ,רענעמ ,עטלַא ,עגנוי ,רעטעברַא -- ריא טפרַאד ןשטנעמ ַארַאפ סָאװ. :רעטייוו

 טרעפטנע קעינש רעד .."ןטיירגוצוצ ןעמעוו ןסיוו ךָאד ןפרַאד רימ .ןעיורפ

 ןסיורג םעד רע טָאה ייברעד ..."טליוו ריא ןעמעוו -- ןשטנעמ 500, :סעכ טימ

 רעד ..ןלַאפעגרעדינַא זיא רענעי זַא ,סופ ןטימ ןָאטעג עקירב ַא ןטיוועל ןקיד

 ,קעװַא זיא ריציפָא

 ןעמוקעג רעדיוו ריציפָא רעבלעז רעד זיא םורֲא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 -רעטילימ ןגנוי ןשישטייד ַא ןופ גנוטײלגַאב רעד ןיא רָאנ ,ןיילַא טינ ןיוש רעבָא

 רעד ןעוועג ןַאמרעטילימ רעד זיא ,ןזיװעגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה סע יװ .ןַאמ

 ןיא קידנעמוקנײרַא .גרעבנענייוש -- ָאטעג רענליוו ןופ ןיילת רעקיטפנוקוצ
 ןיוועל דילגטימיטַארנדוי םעד שטַאּפ ַא טזָאלעגּפָארַא לכ םדוק רע טָאה טַארנדוי

 שטייד רעד טָאה ךָאנרעד .(סַאג רעזעלג ןוא רעטיירב גָאר ןופ רעמערקיןייוו ַא)
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 -- טרעה ריא ,ןַאמ 1500 ןטיירגוצ ריא טלָאז ירפ קיטנָאמ ףיוא , : ןָאטעג עווער ַא

 ןענייז רעדילגטימיטַארנדוי יד .קעװַא ךיילג זיא ןוא ,"ןַאמ טרעדנוה ףניפ טנזיוט

 ?ןשטנעמ 1500 ייז ןפרַאד סָאװ וצ !סָאד טיײדַאב סָאװ .עטלמוטעצ ןבילבעג

 .המוהמ ַא ןכָארבעגסױא זיא ,ָאטעג ןיא טסוװרעד םעד ןגעוו ךיז טָאה ןעמ ןעוו

 ..רעגייטש ןייז ףיוא רערעדעי ,טריטנעמָאק ןדיישרַאפ ךַאז יד טָאה ןעמ

 רעד וצ שיגרענע ןעמונעג לייוורעד ךיז ןבָאה טַארנדוי ןופ רעדילגטימ יד

 ןבָאה יז ּוװ ,טמַאיטעברַא ןשישטייד ןיא קעװַא ייז ןענייז לכ םדוק .טעברַא

 ןופ םערָאפ ןיא ,ווירב ַא ןעמוקַאבסױרַא לטנַאמ םענרעדעל ןרעייט ַא רַאפ

 ,רעטעברַא ןייק ןעמענ טינ ןעמ רָאט ָאטעג ןופ זַא ,ָאטעג רעד וצ גנונעדרָארַאפ ַא

 ןיא טלעוּפעג ךיוא ןבָאה ייז ,רעמכָאנ .טמַא-טעברַא ןופ גנונעדרָארַאפ ַא ןָא

 .ןקיטעטשַאב סָאד ןלָאז ייז זַא ,טַאירַאסימָאק-סטיבעג

 ,הרושב רעכעליירפ רעד טימ טָאטש ןופ ןעמוקעג ייז ןענייז עכעלקילגרעביא

 זיא ַאזַא ."ןעגנורעדָאפ ענייז טימ ,קעינש ןגנוי םעד דרערד ןיא ןבָאה ייז, זַא

 זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה ןַאד רעבָא .רעלטַארנדוי יד ןופ טײקויַאנ יד ןעוועג

 יָאטעג יד רעביא סָאבעלַאב רעד זיא טמַאיטעברַא רעד .ןזייא-רעיומ זיא סָאד

 ,סָאד טקיטעטשַאב רַאסימָאק-סטיבעג רעד ןוא רעטעברַא

 גערפ ַא ןוא ָאטעג ןיא ןעמוקעג גרעבנענייוש עקַאט זיא ירפ קיטנָאמ

 ןזיועג ןַאד םיא טָאה שטיווָאבײל .ןשטנעמ 1500 יד ןגעוו טַארנדוי ןיא ןָאטעג

 | ,טמַא-טעברַא ןופ ווירב םעד

 עטסיישרַאפ ,עקיצומש ריא , ,גרעבנענייווש ןָאטעג יירשעג ַא טָאה *!סָאװ;

 עסייש ,טמַא-טעברַא רעד עסייש !ןָאט ֹוצ בָאה ךיא סָאװ ,ןגָאז רימ טעװ ,ןדוי

 ,טײטשרַאפ ריא .לעפַאב ךיא ,סָאבעלַאב רעד ןיב ךיא ,רַאסימָאק-סטיבעג רעד

 ,קעװַא רע זיא ריט ןטימ ץעז ַא קידנבעג *!טלעפַאב ָאּפַאטשעג

 רעבָא ,טַארנדוי ןיא ךיז טלמוט סעּפע זַא ,טסּוװעג ןבָאה ָאטעג ןיא רימ

 ,טסּוװעג טינ ,ןדיי עטושּפ ,רימ ןבָאה ,סָאװ יונעג

 ןעמוקעג ןענייז רימ ןעוו ,רעבמעטּפעס ןט16 םעד קיטסניד ,ירפ ןגרָאמ ףיוא

 םירבח ערעדנַא יד ןופ ךיז רימ ןבָאה ,טָאטש ןיא רעצעלּפיטעברַא ערעזדנוא ףיוא

 רעד ןיא טריסַאּפ טכַאנ עקירָאפ יד טָאה סָאװ ,קילגמוא ןסיֹורג ןגעוו טסווורעד

 -נענייווש זיא טכַאנייב קיטנָאמ זַא ,סױרַא ךיז טזייוו .ָאטעג רעסיורג ,רעטשרע

 טַארנדוי ןופ טרעדָאפעג ןוא ןײרַא ָאטעג ןיא רעניווטיל טימ ןעמוקעג גרעב

 םעד ןפַאש וצ יײצילַאּפ רעד ןלױפַאב ךיילג טָאה טַארנדוי רעד .ןשטנעמ 0

 |  .ןשטנעמ טנעגניטנָאק ןטרעדָאפעג
 עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ 1941 רעבמעטּפעס ןט15 םעד ,קיטנָאמ זיא םורַא ױזַא

 ןעמ טָאה טכַאנ רעד ןיא .ָאטעג רעטשרע רעד ןיא ?עקטסישט , עסיורג

 ,רעדניק ,ןעיורפ ,רענעמ -- ןדיי טנזיוט ייווצ הטיחש רעד וצ ןעמונעגסױרַא
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 רעד :טַאהעג ןבָאה טעברַא רעד ייב ?טסנידרַאפ, ןטסערג םעד .עגנוי ,עטלַא

 ,ןטנַאיצילָאּפ עיירט ענייז ןוא טַארנדוי

 וַא ,סָאד טסייה .ןצרַאה ןפיוא רעטיב ןוא רעטצניפ ןרָאװעג זדנוא זיא'ס

 עטסיוו ַא זיא ,ור לסיב ַא ןבָאה רימ ןלעו ָאטעג ןיא סָאד ,טסיירט רעזדנוא

 !ןשטנעמ רעדיו טמענ ןעמ !עיזוליא

 ןעיױרפ סָאװ וצ ָאט ,טעברַא ףיױא בוא :טדערעג רימ ןבָאה ךיז ןשיווצ

 ןקיש טינ ךָאד ןעמ טעװ ייז ?עכַאװש ןוא טייל עטלַא סָאװ וצ ,רעדניק טימ

 עטנוזעג ,עגנוי סָאװ וצ ָאט -- טיוט םוצ בוא .וו .א .א קסנעלָאמס ,קסנימ ןייק

 זיא'ס זַא ,סָאד טסייה !רעטעברַא ערעייט ןוא רענעמכַאפ עקידנצנעלג ,רענעמ

 עכלעוו טימ ,ןשטייד יד .ּפעק ערעזדנוא ףיוא קילגמוא רעיינ א ,הרצ עיינ ַא

 טינ הבושת םוש ןייק תולאש ערעזדנוא ףיוא ןבָאה ,ןפערט ךיז ןגעלפ רימ

 םעד ןעזעג רימ ןבָאה םייהַא רעטימעג ענעכַארבעצ טימ קידנעמוק .ןבעגעג

 עיינ יד ןופ טלפייווצרַאפ רעדיו ,טנעה יד ןעמ טכערב רעדיוו .ןברוח םעיינ

 ,טכַאנ רערעטיב רענעי ןופ תועידי עקירעיורט יד .תורצ סבויא

 טארייב ַא טֿפַאש טָארנרוי רעד

 טכוזעג ךימ טָאה ןעמ זַא ,ןבעגעגרעביא רימ ןעמ טָאה םייהרעדניא

 ,רעטשטָאּפ ר"ד םוצ ןדלעמ ךיז ףרַאד ךיא ןוא ,טַארנדוי ןופ

 םיא טימ ךיז בָאה ךיא ןוא ןפָארטעג טינ ןרעטשטָאּפ ךיא בָאה טנוװָא םעד

 .טעברַא רעד וצ טָאטש ןיא ןײגסױרַא ןיימ רַאפ ,גָאטרַאפ ןגרָאמ ףיוא טשרע ןעזעג

 ןיא ,10 רעמונ סַאג רעשידיי ףױא ןפָארטעג ךיא בָאה רעטשטָאּפ ר"ד

 -טכַאנ יד -- דרע רעד ףיוא ןגעלעג ךָאנ ןענייז עלַא ּוװ ,הריד רעטקַאפעגילופ ַא

 זַא ,ןבעגעגרעביא רעטשטָאּפ ר"ד רימ טָאה דרע רעד ףיוא קידנגיל ,סרעגעלעג

 ,ענעדַאלעגנייא עכעלטע טימ ,טַארנדוי ןֹופ גנוציז ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןטכענ

 ןעמַאזוצ ידכ ,ָאטעג ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,רעוט עכעלטפַאשלזעעג עטנַאקַאב
 ךיז טליפ טָארנדוי רעטרינימָאנ רעד .טעברַא רעטריזינַאגרָא ןַא וצ ןטערטוצוצ

 .טרעדָאפ טנעמָאמ רעד סָאװ ,טעברַא רעצנַאג רעד טימ ןריפוצנָא תלוכיב טינ

 יז ןוא ,ןעמענרעביא רימ ןלָאז טעברַא-ָאטעג עטסקינייוועניא יד זַא :ןליוו יז

 ר"ד רימ טָאה ייברעד .ןשטייד יד רַאפ לעיציפָא ןריטנעזערּפער זיולב ןלעוו

 ,גנולײטּפָא-תוריד יד טריוורעזער ןעמ טָאה רימ רַאפ זַא ,ןבעגעגרעביא רעטשטָאּפ

 טנװָא טנייה .טנעמָאמ םעד ןיא ןעמעלבָארּפ עטסקידנענערב יד ןופ ענייא סלַא
 ערעדנוזאב יד ןופ סרעטייל עלַא ןופ ףערטנעמַאזװצ רעטשרע רעד ןייז טעוו

 .גנולײטּפָא ןיימ ןריזינַאגרָא וצ ןטערטוצ ךיילג ףרַאד ךיא ןוא ,ןטרָאסער

 בָאה טעברַא רעד וצ לייוו ,ןכַאמ טנעקעג טינרָאג ךיא בָאה טנעמָאמ םעד ןיא
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 ךיא םענ טמַא םעד זַא ,טרעלקרעד ךיילג רעבָא בָאה ךיא .ןייג טזומעג ךיא

 ,טעברַא רעד וצ ןטערטוצ ךיא לעװ גָאטימכָאנ ןוא ןָא

 ךיילג בָאה ןוא ךעלנייוועג יו רעירפ ָאטעג ןיא ןעמוקעג ךיא ןיב גָאט םעד

 ייוצ יד ןעמונעג ךיא בָאה ןפליהעג סלַא .טרָאסער ןיימ ןריזינַאגרָא ןעמונעג

 רעטייווצ רעד ,טסילַאנרושז ַא ןעוועג זיא רענייא .ענוװָאק ןופ רעדנעב רעדירב

 סַאג רעשישטייד ףיוא .ָארויב-ביירש ַא טַאהעג ,טייצ-רעניווטיל רעד תעב טָאה

 ךיז וצ ןגיוצעגוצ געט עטסטנעָאנ יד ןיא ןבָאה רימ .ףיוה סעשטיווָאמינוב ןיא

 ןשטנעמ ייר ַא ןוא ,סרעטלַאװרַאפ-זוה סלַא ןשטנעמ עטנעגילעטניא עכעלטע ךָאנ

 ,רעטכעוויזיוה סלָא

 סָאד יונעג ןלעטשוצטסעפ ןעװעג זיא טמַא םעד ןופ טעברַא עטשרע יד

 ןרָאװעג ךָאד ןענייז רימ ,טייקיניילק ַא סעטע .ָאטעג ןופ ןגעמרַאפ עכעלגעווַאבמוא

 ,רעזייה ,ףייה ענעגייא ,ןסַאג ענעגייא !הכולמ רענעגייא ןַא ןופ םיטַאבעלַאב

 ,וװ .א ,א םינינב

 -עגוצ קיטייצכיילג רימ ןענייז ןגעמרַאפיַאטעג עצנַאג סָאד קידנרירטסיגער

 ןַא ןעוועג זיא סָאד .רעניווװנײא-ָאטעג יד ןופ המישר עיונעג א ןכַאמ וצ ןטָארט

 ןיא טרָא ןייא ןופ ןרעדנַאװ טגעלפ גנורעקלעּפַאב-ָאטעג יד .טעברַא ערעיוהעגמוא

 ןייק ןכַאמ טנָאקעג טינ לָאמנייק ןעמ טָאה םורַא ױזַא .רעהפיוא ןָא ,ןטייווצ

 ,המישר עקיטכיר ןוא עיונעג

 ןעגנורעדנע עקידרדסכ יד ייב טעברַא עקיזיר ַא ןעוועג ךיֹוא זיא םעד ץוח
 ךיז ןטייב ןוא ןרעדנע ןעמ טגעלפ רעהפיוא ןָא .אפוג ָאטעג ןיא תוריד יד ןופ

 רועיש ַא ןָא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע ,ךיז ןשיווצ עטנַאקַאב ,קיליוויירפ תוריד טימ
 טנעקעג טינ ךיז ןפוא םושב ןבָאה עכלעוו ,רעניווונייא יד ןשיווצ םיכוסכס

 ענענופעג יד טימ ,תוריד ענעמונרַאפ יד ןיא רעטרע יד טימ ןלייטעצ קירעהעג

 ןרַאטינַאס ןגעוו ןגרָאז טזומעג ןעמ טָאה טייצ רעבלעז רעד וצ ,ןטײקשיטַאבעלַאב

 יד וצ זַא ,ןדיי ערעזדנוא ןופ חבשל ןרעוו טגָאזעג זֹומ ָאד .ָאטעג ןופ דנַאטשוצ

 יד ןעק ךיא .ךעלטקניּפ ןוא יונעג ןסַאּפוצ ךיז ןעמ טגעלפ ןעגנונעדרָארַאפ

 ַאזַא ,טייקיטכיצ ַאזַא ,טייקרעביוז ַאזַא .רָאי 50 טייז ענליוו ןופ סַאג עשידיי

 טינ ןבעל ןיא לָאמנייק ןטרָאד זיא ,ָאטעג רעד ןופ געט יד ןיא יו טייקנייר

 ,לקניוו ןדעי ןופ טקעמשעג שממ טָאה סע .ןעוועג

 יד ןעקנעווש ,ןשַאװ ,ןעמיור רעטכעווזיוה עשידיי יד ןיוש ןגעלפ גָאטרַאפ

 ,סעשזורטס עקילָאמַא ביוא ,רוסא זַא ,ןטעזָאלק יד ,ןקָאטשניר יד ,ןסַאג יד ,סעװַאל

 ,סעדייז ןוא ןרעטלע ערעייז ןופ השוריב ןעמונעגרעביא ךַאפ סָאד ןבָאה סָאװ
 .עלעקניוו ןדעי ןופ ןענײשסױרַא שממ טגעלפ סע .טסַאּפעגפױא טוג ױזַא ןבָאה

 ןיא םעזעב ןייק ןבעל רעייז ףױא ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ןוטעג ןבָאה סָאד ןוא

 .ןשַאװעג טינ יאדווא ןוא יאדווא טעזָאלק ןייק ןוא ןטלַאהעג טינ טנַאה
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 ,סעכָאלעמלַאב ,רעלדנעה עקילָאמַא ןעוועג ןענייז רעטכעווזיוה עקיטציא יד

 ,ןשטייד יד ייב ןטעברַא טלָאװעג טשינ רעדָא ,טנָאקעג טינ ייז ןבָאה טציא
 רעד טָאה ךעלריטַאנ .רעטכעווזיוה סלַא טַארנדוי ןיא ןטעברַא קעװַא ייז ןענייז

 עשיגַארט ןיא ,רעבָא ןבָאה עכלעוו ,ןענייש ענעגייא ןבעגעגסױורַא טַארנדוי

 | .טַאהעג טינ טרעוו םוש ןייק ,סעקטסישט ןופ ןטנעמָאמ

 עכלעוו ,עקינעי יד ןעגנוניוו עיינ ןבעג רדסכ ןפרַאד טגעלפ טמַא רעד

 טגעלפ ןעמ .ָאטעג רעסיורג רעטשרע רעד ןופ ָאטעג רעד ןיא ןעמוקעג ןענייז

 יד ףיוא קידנקוק טינ ,ןדיי ךָאנ ןוא ךָאנ ןצעזניירַא ןזומ תוריד עטקַאּפעג לופ ןיא

 רימ ןגעלפ ןלַאפ ליפ רעייז ןיא .רעגריב ?עטלַא, יד ןופ ןטסעטָארּפ עפרַאש

 עטעדנירגַאב טינ יד ןצענערגַאב וצ ידכ ,יײצילָאּפ רעד ןופ ףליה ךָאנ ןעמוקנָא ןזומ

 ."רעגריב ענעסעזעגנייא יד , ןופ ?ןטיטעּפַא,

 יד ןיא גנונעדרָא ןכַאמ סָאד ןטסָאק טגעלפ טנוזעג ןוא ןוורענ ליפ רעייז

 עכלעזַא ,ןסײרמורַא דנַאנַאכָאנ ךיז ןגעלפ עכלעוו ,םינכש יד ןשיווצ ,אפוג תוריד

 טינ ןוא הריד רעד ןופ ייז ןפרַאוװצסױרַא ןעָארד טימ ןקיאורַאב ןעמ טגעלפ

 ןעזעגסיוא תוריד ןבָאה לָאמטּפָא זַא ,ןסעגרַאפ טינ ףרַאד ןעמ .ערעדנַא ןייק ןבעג

 ענעדיישרַאפ ןופ שַאמשימ א ,רעדורעג ַא ,שער ַא -- דירַאי רעתמא ןַא יו

 ,ןשטנעמ

 ןָא עטנלע ,עקנַארק ,עטלַא ןגרָאזַאב סָאד םעלבָארּפ ַא ןעוועג זיא רעטייוו

 ,ןזיולק רָאּפ ַא ןיא טרָא ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ייז רַאפ ,.סעילימַאפ

 ןגרָאזַאב סָאד ןעוועג זיא גנולײטּפָא רעד ןופ ןטעברַאטּפוה יד ןופ ענייא

 ,םייהרעדניק :יוװ ,סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג יד םינינב עקירעהעג יד טימ

 וו .א .א עירָאטַאלובמא ,לוש

 רעשינרבק רעסיורג רעד ןיא ןפַאשעג רימ ןבָאה לושירעדניק עטשרע יד

 עלייוו רעצרוק ַא ןיא זיא ,ןשטנעמ עקיטייז עלַא ןטרָאד ןופ קידנקיטיײיזַאב .לוש

 עכעלטע ןופ שפנ תוריסמ רעד קנַאדַא גנונעדרָא ןיא ןרָאװעג טכַארבעג לוש יד

 רערעל םעד -- גנולײטּפָא רעד ןופ רעריפנָא ןטימ שארב ,רערעל עשידיי

 ,טייהטנוזעג

 ןיא ,עירָאטַאלבמַא ןַא רַאפ ןבעגעג ןבָאה רימ סָאװ ,טֹרָא עטייווצ סָאד

 ןטרָאד טָאה ,ןיירַא ריא ןיא ןענייז רימ ןעוו .קעטָאילביב-ןּושַארטס יד ןעוועג

 ןענייז סע עכלעוו ןיא ,קנעש ענרעזייא יד .ןברוח רעכעלרעדיוש א טשרעהעג

 יד ,ןסירעגפיוא ןעוועג ןענייז -- ןתואיצמהירקי ,ןדייבתכ ערעייט יד ןגעלעג

 ןוא ןסירעצ -- םירפס ןסַאמ .דרע רעד ףיֹוא ןטָאשעצ ןוא ןפרָאװעצ ןקיטנַא

 יד ןכַאמ ןצ ןסָאלשַאב ךיילג ןבָאה רימ .ןינב ןצנַאג ןרעביא טרעדיילשעצ

 סָאד ןזיא ,סנטשרע .םימעט ייווצ בילוצ ,לַאז-ןעייל ןסיורג ןיא עירָאטַאלובמַא

 ,סנטייווצ .ָאטעג ןצנַאג ןיא ,לַאז רעקיטכיל ,רעסיורג ,רעקיצנייא רעד ןעוועג
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 ,גנַאגרעטנוא ןופ תורצוא עלופטרעוו יד ןטיהרַאפ טלָאװעג םעדכרוד רימ ןבָאה
 סעכָאלעמלַאב ייר ַא טריזינַאגרָא גנוליײטּפָא-תוריד יד טָאה טייצ רעד טימ

 .תוריד עטנױװַאב טינ ,ענעזָאלרַאפ ןיא ןטנָאמער עניילק ןריפוצכרוד ףיוא

 סעיצַאמרָאפניא עקיטיונ עלַא טימ טנידעג ךיוא ןבָאה סרעטלַאװרַאפ-זױה יד
 ,המודכו ןסערדַא ,ןשטנעמ ןכוזּפָא םייב

 ןעניד ךיוא טגעלפ סרעטכעוו ןוא סרעטלַאװרַאפ-זױה יד ןופ טַארַאּפַא רעד
 ןעוועג זיא גנוליײטּפָא-תוריד יד -- טרָאװ ןייא טימ .ןטקודָארּפ ןלייטרַאפ םייב

 "הכולמ ,,-ָאטעג רעד ןיא וורענ רעקידעבעל ַא

 גנוליײטּפַא-עיצאזיווַארּפָא

 ,יקסלָאגימער םייח ןענַאטשעג זיא גנוליײטּפָא-עיצַאזיװָארּפַא רעד ןופ שארב

 ,רעקעב םעד םהרבא ןופ יירעקעב רענעזעוועג רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה יז

 ,ןַארָאטסער סעקוולעוו ןגעקטנַא טקנוּפ ,סַאג רעשידיי ףיוא ףיוה-שמש םֹוחנ ןיא

 עלַא רַאפ טקנוּפ-סגנולײטרַאפ רעד ןעוועג זיא ןטרָאד .טנַאװ-ָאטעג עמַאס ןבענ

 ןײגסױרַא גָאטרַאפ ןדעי ןגעלפ ןשטנעמ רעטנזיוט יו תויה .ןטקודָארּפ ענעקורט

 טגעלפי'מ ּווװ ,עיניישט ַא ןפַאשעג לכ םדוק ןעמ טָאה ,טָאטש ןיא טעברַא רעד וצ

 ,זיא סָאד .לָאצּפָא ןלַאמינימ ַא רַאפ ,רעסַאװ עטכָאקעג ,עסייה ןעמוקַאב גָאטרַאפ

 רעייז ןוא גנורעטכיילרַאפ עקיטכיוו ַא ןעוועג ,ןעגנוגנידַאב עקירעיורט יד ןיא

 ןריזינַאגרָא ןטָארטעגוצ ךיוא זיא גנולײטּפָא-עיצַאזיווָארּפַא יד .וטפיוא רעכעלצונ ַא

 ,לסעק ַא ןעמוקַאב םייב ןטייקירעװש עסיורג ןעוועג ןענייז סע .ךיק עסיורג ַא

 םעד טכַאמעג טשינוצ טָאה ןשינעעשעג עקידרעטייוו יד ןופ ףיולרַאפ רעד רעבָא

 .ערעדנַא ליפ ךיוא ןוא טקעיָארּפ ןקיזָאד

 ןוא ןטרָאּפסנַארט-טיױרב עסיוועג ןעמוקַאב ןעמ טָאה טייצ רעד ןופ ףיול ןיא

 ,םי ןיא ןּפָארט ַא ןעוועג רעבָא זיא סָאד ,טַארטסיגַאמ ןופ ןטקודָארּפ ערעדנַא

 רעד ןופ קידנעמוק ,ךיז טימ ןעגנערב ןשטנעמ יד ןגעלפ ןטקודָארּפ עטסקיטיונ יד

 ןטקודָארּפ ןגָארטנײרַא סָאד זיא ָאטעג ןופ דָאירעּפ ןטשרע ןיא ,טָאטש ןיא טעברַא

 ןענעק ןעמ טגעלפ זייּפש ָאליק רָאּפ ַא ןוא ,טרעװשַאב ױזַא ןעוועג טינ ךָאנ

 סָאװ ,רעניווטיל םעד ןופ ןעוועג קיגנעהּפָא סָאד זיא ךעלריטַאנ .,ןעלגומשכרוד

 ,רעייא ,רעטוּפ ,שיילפ ,שיפ :יװ ,גרַאװנסע ערעסעב ,רעוט םייב ןייטש טגעלפ

 ,לפָאטרַאק ,טיױרב רעבָא ,ןעמונעגוצ קידנעטש טעמכ ייז ןבָאה .ו .א .א לּפע

 רעדָא ,רעשישטייד ַא ןופ ּפוז עקשַאנָאמ ַא ,עקשטורק ,ךעלרעמ ,לעמנרָאק

 .ןזָאלכרוד ןסָאמ עניילק ןיא ייז ןגעלפ ,ךיק עשיווטיל

 גנולײטּפַא-סטייהטנוזעג

 .רעטשטָאּפ .װ ר"ד ןענַאטשעג זיא גנוליײטּפָא-סטיײהטנוזעג רעד ןופ שארב
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 ןטעניבַאק ערעדנוזַאב ףיוא ןרָאװעג טלייטעצ ךעלטנעוו עטכייל טימ זיא לַאז רעד
 טױל רעדעי ,ןטעברַא ךיילג ןעמונעג ןבָאה םיריוטקָאד עקינייא עכלעוו ןיא

 םירױטקָאד -- עקנַארק יד רַאפ ןייז קיטיונ ןגעלפ סע ןעוו .טעטילַאיצעּפס ןייז

 ןעמענפיונוצ ןעמ טגעלפ ,ןעוועג טינ ָאטעג ןיא ןענייז עכלעוו ,ןטסילַאיצעּפס

 ,טנַאיצילַאּפ ַא ןופ גנוטיײלגַאב ןיא ,ןײגקעװַא ייז טימ ןוא עקנַארק עיטרַאּפ ַא

 ,ןטסילַאיצעּפס עלַא ןעוועג ןענייז סע ּוװ ,ָאטעג רעסיורג ,רעטשרע רעד ןיא

 .וװ .א .א לָאטיּפש ַא ,טַארַאּפַאןעגטנעד ַא

 עקיטינ ,ךיז טימ לסיב ַא טכַארבעג םיריוטקָאד יד ןבָאה ןטנעמורטסניא

 ןעמ ּוװ ,טרָא ןַא ןענַאטשטנַא םורַא ױזַא זיא ,ןעמונעגפיונוצ ןעמ טָאה תואופר

 ,ףליה עטשרע יד ןעמוקַאב טנעקעג טָאה

 סָאד ןעוועג זיא גנולײטּפָא רעד ןופ טעברַא עקיטכיוו עסיורג עטייווצ יד

 ןענייז ךעלסעג-ָאטעג יד  טַארַאּפַא ןשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס ַא ןדיזינַאגרָא

 ַאזַא ייב ,טציא .טָאטש ןיא עטסרעטצניפ ןוא עטסקיצומש יד ןעוועג ןימי לכ

 ןייק ןכערבסיוא טינ ,הלילח ,לָאז סע ,טרעטיצעג שממ עלַא ןבָאה ,טפַאשגנע

 ןופ טייקנייר רעד ףיוא ןרָאװעג טגיילעג טכַא סיורג זיא רעבירעד ,עימעדיּפע

 זיוה ןופ ןייג ןגעלפ ןָאסניװעל ר"ד .לרפ ןוא ןַאמרעטלע םיריוטקָאד יד .ָאטעג

 ,תוריד ,ףייה יד ןייר ןטלַאה לָאז ןעמ ,םימחר ןטעבכ ךיז שממ ןוא זיוה וצ

 .ןזיוַאב רעדנּוו שממ עדנַאגַאּפָארּפ רעייז טימ ןבָאה ייז .סעגָאלדָאּפ ,ןרעמיצ

 ןוא ָאטעג ןיא טייקנייר רעד וצ .דלָאג יו ןייר ןעוועג ךעלקריוו זיא ָאטעג סָאד

 ,דָאב עשידיי עטלַא ,עסיורג יד ןפלָאהעגוצ ךס ַא טָאה גנורעקלעפַאב רעד ןופ

 ,ףיוהלוש ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאוװ

 טָאה ,(קייטּפַא סניקמורפ ןיא טעברַאעג רעירפ) רעקנעש טװעצַאמרַאפ רעד

 ,עירָאטַאלובמַא ןיא קיײטּפַא עשירָאזיװָארּפ עניילק ַא טנדרָאעגנייא

 טמַא-סטעברַא

 זיוה ןופ רעמיטנגייא רעד) ןָאסבָאקַאי ןענַאטשעג זיא טמַא-טעברַא ןופ שארב

 סעיטרַאּפ טָאטש ןיא ןקיש גָאט ןדעי טגעלפ רע ,(16 רעמונ סַאג רעקצינדור ףיוא

 ,סעיצוטיטסניא עשיווטיל רעדָא ,עשישטייד ענעדיײשרַאפ ןיא טעברַא וצ רעטעברַא

 ךס ַא טָאה ,סעקעי טימ ןָאט וצ טַאהעג קידנעטש רע טָאה טעברַא ןייז ייב

 ,טקיזמעצ ןוא טעגרהעצ םיא טָאה ןעמ זַא ,טריסַאּפ לָאמ

 ,עקידנטעברַא יד רַאפ ןענייש ןעמוקַאב וצ טריסערעטניא ליפ ךיז טָאה רע

 ,גנוטיײדַאב עקיסַאלקטשרע ןַא טַאהעג ןַאד ןבָאה סָאוװ

 ָאטעג רעד רַאפ ךיוא ןוא רענעמכַאפ טרירטסיגער טָאה טמַא-טעברַא רעד

 ,רעטעברַא עטריציפילַאװק עקיטיונ יד ןבעגעג אפוג

200 



 ,רַאסימָאק-סטיבעג רענליוו ןופ ןעמָאנ ןיא ,רערּומ ררוצ ןופ סעיצקורטסניא

 (קשמה) .ןדיי יבגל טעברַא-סגנַאװצ ןגעוו
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 גנולײטּפָא-רעדניק ןוא לוש יד

 עיַאש ןענַאטשעג זיא גנולײטּפָארעדניק ןוא רוטלוק ,לוש רעד ןופ שארב

 רַאפ סָאװ טימ טקרעמַאב בָאה ךיא .טנעקעג טינ טעמכ ךיא בָאה םיא ,טייהטנוזעג

 .טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה רע גנורעטסיײגַאב ןוא טייקיירט ַא

 טָאה ,לוש-רעדניק ַא רַאפ לוש רעשינרבק רעד ןופ ןינב םעד קידנעמוקַאב
 .רעטלעילוש ןופ ךעלרעדניק לָאצ עסיורג ַא ןעמונעגפיונוצ ךיילג טרָאד רע

 רעטנעצירעדניק רעד זיא סנירערעל ןוא רערעל עקינייא ןופ ףליה רעד טימ

 ,ץלַא רַאפ ןגרָאז טזומעג ךיילג ןעמ טָאה רעדניק ךס א רַאפ .ןרָאװעג ןפַאשעג

 ,םימותי עצנַאג רעדָא עבלַאה ןעוועג ןיוש ןענייז ייז לייוו

 ןייק טינ ,עטַאט ןייק טינ ,עמַאמ ןייק טינ .ןיטש ַא יו עטנלע ,רעדניק

 ,ןסע ,סרעגעלטכַאנ ןפַאש ךיילג טזומעג ייז רַאפ טָאה ןעמ ,לאוג ןייק טינ ,בורק

 ןוא שעוו טימ ןגרָאזַאב סָאד זיא געט עקידרעטייוו יד ןיא .רעדיילק ,שעוו סעּפע

 וצ ןדיי רעטנזיױט ןעמענוצ ןכָאנ לייוו ,םעלכָארּפ ןייק ןעוועג טינ רעדיילק

 ןכַאז לסיב ַא ןלַאפנײרַא ךיוא טַארנדוי ןופ דַאלקס ןיא טגעלפ ,הטיחש רעד

 ןעמונעגוצ ,סעקטסישט יד ןופ רענייא ןיא ,טייהטנוזעג זיא רעבָא קילגמוא םוצ

 -רעטניא ךיילג ןבָאה ךיא ןוא שטיװָאביײל ,רַאנָאּפ ףיוא קעװַא זיא ןוא ןרָאװעג

 סַאג רענליוו ףיוא "ָאּפַאטשעג , רעייז ןיא ,סענוּפַאכ עשיווטיל יד ייב טרינעוו

 רעד ייב רימ ןבָאה קערשיטיוט יו רעמ .טַאטלוזער םוש ןָא רעבָא ,12 רעמונ

 ,טכיירגרעד טינ ץנעוורעטניא

 ַארויב-ןסערדַא ןוא -צנעדיווע

 ,םייהקַאז ןענַאטשעג זיא ָארויבױסערדַא ןוא -ץנעדיוע רעד ןופ שארב

 שטיוורוג .לרפ יד טעברַאעג טָאה םיא טימ ןעמַאזוצ .קנַאב-סקלָאפ ןשידיי ןופ

 סָאד .סעמע -- טעברַאעגטימ ךיוא טָאה טייצ עטשרע יד .קנַאב ןשידיי ןופ

 ןעוועג ןענייז סע .ןעוועג קיטכיוו רעייז טנעמָאמ םענעי ןיא זיא ָארויב-ןסערדַא

 ןרעדנַא ןופ רענייא טסּוװעג טינ ןבָאה עכלעוו ,סעילימַאּפ ענעסירעצ רעטנזיוט

 ןגעװ סעגַארפנָא טימ ווירב ךס ַא ןעמוקנָא גָאט ןדעי ןגעלפ ָאטעג ןטשרע ןופ

 ןכַאז יד טגעלפ ָארויב סָאד .ו .א .א רעדילגטימ-החּפשמ ,טניירפ ,םיבורק

 .ןיהַא ןענַאדנופ ווירב ןקיש ךיוא ןוא ,ןקידיילרעד

 רעבָא ,רענױװנײא-ַָאטעג יד ןופ המישר ַא ןכַאמ טװּורּפעג ךיוא טָאה'מ

 ןופ סעיצקַא יד בילוצ ןוא ,ָאטעג ֹוצ ָאטעג ןופ ןעגנורעדנַאװ עקידרדסכ בילוצ

 םוש ןייק טעברַא יד טָאה -- סָאטעג יד ןופ ןשטנעמ רעטנזיוט ןעמענוצ

 ,טַאהעג טינ תושממ
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 רעטלע ןוא טכעלשעג טול ,ָאטעג רענליוו ןיא ,עלעבַאטיגנורעקלעפַאב

 ליצילַאֿפ

 רעד ,יקסריווַאפ טַאקָאװדַא טלעטשעג ךיז טָאה יײצילַאּפ רעד ןופ שארב

 רעד :ןעװעג ןענייז רעטעברַאטימ עטסטנעָאנ ענייז .ןשטיוװָאבײל ןופ רעגָאװש

 ךָאנ ןוא ,רעקַאס ,רעלדנעהכוב רעד ,ריפאס ,רעוט רעשיטסינויצ רעטנַאקַאב

 רעייז טַאהעג טָאה ײצילָאּפ יד .טיילעגנוי עקידנעטשנָא רעייז קילדנעצ רַאּפ ַא

 וצ ןזָאלרעד טינ ,גנונעדרָא ןטלַאה סָאד -- לכ םדוק .טעברַא ערעווש ַא

 ,תוריד ערעדנוזַאב ןיא ןעיירעגירק יד ןקיאורַאב ,סערוטנַאװַא ןוא ןלַאדנַאקס

 טזומעג ךיוא טָאה יײצילָאּפ יד .גנוטיידַאב רעקיטכיוו רָאג ןופ ןעוועג זיא סָאװ

 ןעגנערבניירַא ןפלעה רעניווטיל טימ ןעמַאזוצ ןוא,רעױט םייב ןייז קידנעטש

 ,ןשטייד עקידנעמוקנָא יד ןעמענפיוא ןוא ,ָאטעג ןיא ץלָאה ןוא ןטקודָארּפ

 ,ערעדנַא ןוא רעניווטיל

 ,עקנַארק ייס ,ָאטעג םענעי ןיא ןשטנעמ סעיטרַאּפ טריפעג טָאה ײצילָאּפ יד

 ,טייקנייר יד ןטלַאהפיוא םייב ןפלעה טגעלפ יז .עטנוזעג ייס

 ,ייצילָאפ רעקיזָאד רעד ןופ חבש םוצ ,ןכיירטשרעטנוא ךיילג ָאד זומ ןעמ
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 םוצ ןשטנעמ ןבעגסױרַא ןפלעה טימ טנעה עריא טקיטולברַאפ טינ טָאה יז זַא

 יד ןעמוקעגרָאפ געט עקידרעטעּפש יד ןיא ןענייז סע ןעוו ,טרעקרַאפ ,טיוט

 ,ָאטעג םענעי ןופ ײצילָאּפ רעד וצ ץַאזנגעק ןיא זיא ,סעיצקַא עכעלרעדיוש

 רָאנ טָאה ןעמ ןעמעװ ןעװעטַאר וצ ידכ ,ךעלגעמ סָאװ ץלַא ןָאט יז טגעלפ

 טעװעטַארעגּפָא לָאמ ייווצ ןטנַאיצילָאּפ עשידיי ןבָאה עילימַאפ עצנַאג ןיימ .טנעקעג
 ,עיצקַא ןַא ייב רעניווטיל יד טימ ןעגנַאגעגטימ ןענייז ייז ןעוו .טיוט ןרעכיז ןופ
 טינ ןפוא םושב רעבָא ,ןדיי ןעװעטַאר וצ ליײטנָאטימ רעייז ןצונסיוא ייז ןגעלפ

 ,סעיצַאקָאװָארּפ ךרוד ןדיי טרַאנעגּפָא רעדָא ,ןטלַאהַאב ןענייז ןדיי ּוװ ןזיוװעגנָא

 .ָאטעג ןטשרע םעד ןופ ןטנַאיצילָאּפ יד ןָאט ןגעלפ סָאד יו

 ךצמ גנולעטשנייא איד זַא ,טסעפ ךיא לעטש טייקרעכיז רעצנַאג רעד טימ

 -נייא רענײמעגלַא רעד ןופ טַאטלוזער ַא ןעוועג זיא סעיצקַא יד וצ ליצילָאּפ רעד
 ןייק .רעטעברַאטימ עטסטנעָאנ ערעייז ןוא רעדילגטימ-טַארנדוי יד ןופ גנולעטש

 ןיילַא לָאז ָאטעג םעניילק םעד ןופ טַארנדוי רעד זַא ,ןעוועג טינ זיא לַאפ ןייא

 ןעמענ ןיילַא ןגעלפ רעניווטיל ןוא ןשטייד יד .רַאנָאּפ ףיוא דיי ַא ןבעגסיוא

 םוש ןייק זיא וצרעד ,טלָאװעג ןבָאה ייז ןעמעוו ןוא טלָאװעג ןבָאה ייֵז לפיוו

 / .טינ סָאד -- תֹומי ימו היחי ימ --- ןלייטרוא ןיײלַא רעבָא ,ןעוועג טינ הצע
 טינ ,ןשטנעמ-ךמע עטושּפ ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,טַארנדוי רעד טָא אקווד

 -- רעוטיײטרַאּפ עטריטנעטַאּפ ןייק טינ ןוא ץנעגילעטניא עטרימָאלּפיד ןייק
 רעזדנוא וצ גנַאגוצ ןכעלשטנעמ ןוא ןשידיי ןתמא םעד טַאהעג ןבָאה ייז אקווד

 ,עידעגַארט

 עכלעוו ,ןעגנולײטּפָא יד טייצ רעטשרע רעד ןיא ןעוועג ןענייז סָאד טָא

 ןייז ןופ ןכָאװ עכעלטע יד רַאפ ,ָאטעג ןיא טעבֹרַא רעד טימ טריפעגנָא ןבָאה

 | ,ץנעטסיזקע

 ןופ טַאירַאטערקעס רעד ןעװעג זיא  ָארויב עלַארטנעצ ,ןגָאז וצ ױזַא ,סָאד

 טעברַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,רעדילגטימ ענייז ןריטמַא ןגעלפ טרָאד .טַארנדוי
 ,ּפָאק ןרעביא

 ,זיא לרוג רעייז ףיוא ."ץנַאטנעזערּפער, טגָאזעגסנייטש'מ יד ,לכ םדוק

 ןשטייד יד טימ ,תויח יד טימ טקעריד ןָאט וצ ןבָאה ןצ ןלַאפעגסיױא ,ךעבענ

 ךרוד רָאנ ,ןקידיילרעד טפרַאדעג ץלַא ןדיי ןבָאה לעמרָאפ םגה ,רעניווטיל ןוא

 עשידיי יד ,ייז ןגעלפ ןגעווטסעדנופ ,סַאקַארוב ,ןַאמ-סגנודניברַאפ ןשיווטיל םעד
 רעהפיוא ןָא .ןשטייד יד טימ טקעריד ןָאט וצ ןבָאה קידנעטש ,רעדילגטימיטַאר

 טימ ןזומ ןעמ טגעלפ ,קידנליו טינ קידנליװ .,ןוא ָאטעג ןיא ןעמוק ייז ןגעלפ

 טימ ןקידנע טפָא רעייז ךיז ןגעלפ ןסעומש עכלעזַא .םינּפ לא םינּפ ןדער יז

 ןעוועג זיא סָאװ ,דחוש וצ ןעגנַאגעגסױא סע זיא טפָא .ןשינעקירב-סופ ןוא שטעּפ
 .עקיזיר סיורג טימ ןדנוברַאפ
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 ךס ַא ןגעװ טַארטסיגַאמ ןטימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג זיא טַארנדוי רעד

 .טלעגיהריד ,עיצַאזינעסַא ,עיצַאזיװָארּפַא יו ,םינינע

 ןרָאװעג טלעטשעגנייא עיצַארטסינימדַא יד זיא געט עכעלטע ןופ ךשמב

 ףיוא זיולק ַא ןיא ןעמוקעגפיונוצ עלַא ךיז רימ ןענייז טנװָא ןסיוועג ַא ןיא ןוא

 ןיא) .(1 רעמונ סַאג סנואג םעד) .סַאגיסָאלשּפָארַא ןוא לסעג רענַאקינימָאד גָאר

 זיא ךָאנרעד ,סַאג רעװעקטַאי ףיוא ןעועג טַארנדוי רעד זיא געט עטשרע יד

 .(ןיולק רעד ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא רע

 ןעגנולײטּפָא ערעדנוזַאב יד ןופ סרעטײל עלַא ןבָאה גנוציז רעד ףיוא
 ןסָאלשַאב זיא סע ןוא ,ןטרָאסער ערעייז ןופ ןטכירַאב-טעברַא עצרוק ןבעגעגּפָא

 ,גנוליײטּפָא רעשידירוי א טימ טַאירַאטערקעס םעניײמעגלַא ןַא ןפַאש וצ ןרָאװעג

 ךיז ןבָאה סע ןענַאװנופ טינ סייוו ךיא .שארב גלימס טַאקָאװדַא ןטלַא ןטימ

 טָאה גנוציז יד רעבָא ,טדמשעג טשרמולכ זיא גלימס זַא ,ןעגנַאלק יד ןעמונעג

 ןזיב טעברַאעג עקַאט טָאה גלימס .טעברַא רעד וצ ןענעדַאלוצנייא םיא ןסָאלשַאב

 זיא טייצ רעבלעז רעד וצ .ָאטעג ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ טנעמָאמ ןטצעל

 -ינוב ןופ רָאטקעריד .וועג םעד ,ןקֹושַאק ןענעדַאלוצנייא ןרָאװעג ןסָאלשַאב ךיוא

 .גנוליײטּפָא-סנַאניפ רעד ןופ רעטייל סלַא ,קנַאב סעשטיװָאמ

 ּפעק סנעמעלַא רעביא זַא ,ןטמַא עלַא יד ןופ הלועּפ יד ןעוועג זיא סָאװ רעבָא

 .דרעווש סעלקָאמַאד יד ןעגנָאהעג טָאה

 טעשעג סָאװ ,םעד ןגעוו עיסוקסיד א טימ סױרַא ןעמ זיא ןרעדנַא ןשיווצ

 וצ טרעדָאפעג לוק ןייא ןיא ןבָאה עלַא .וצ טמענ ןעמ עכלעוו ,ןשטנעמ יד טימ
 חוכיוו רעד .ןדיי רעטנזיוט ענעמונעגוצ יד ןענייז ּוװ ,ןשטייד יד ייב ןייגרעד

 יד טקורעגסױרַא טָאה ןעמ ,ןטנוװָא יירד טרעיודעג טָאה עגַארפ רעד םורַא

 .תורעשה עטסנדײשרַאפ

 רעכלעוו ,ןשטיווָאבײל ןופ גנולעטש יד ןעוועג זיא טנַאסערעטניא רעייז

 ןעמונעגוצ ,געט עטשרע יד ןיא ,ןעמ טָאה ףיוה ןופ רימ ייב , :טגָאזעג ױזַא טָאה

 ןיא ךַאז םוש ןייק רַאפ .ןטעלטַא ,םירוביג ןשטנעמ ןענייז סָאד .רעדירב ייווצ

 ףיוא ןשטנעמ ַא ןגײלקעװַא .טלעטשעגּפָא טינ לָאמנייק ךיז ייז ןבַאה טלעוו רעד

 ייז ןטלָאװ ,טבעלעג ןטלָאװ ייז ןעוו .טינ לָאר םוש ןייק ייז ייב טליּפש ,טלַאק

 ןייק ָאטינ ןיא ייז ןופ ביוא .ךיז ןגעוו ןבעגעג ןסיווּוצ ,דרע רעד רעטנוא ןופ

 ,ןעמעלַא ןעמענ ןשטייד יד סָאװ ,סָאד .טינ ןבעל ייז זַא ,סָאד טסייה -- העידי

 ךרַאּפ ַא טימ דיי ַא זיא ןרעלטיה ייב זַא ,טסייה ,דיישרעטנוא םוש ןייק ןָא

 ,"ןעמ טרטּפ ןעמעלַא זַא טלַאה ךיא .סנייא ץלַא -- ךרַאּפ ַא ןָא דיי א ןוא

 ,קילגמוא םוצ ,ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעטרעוו סעשטיווָאבײל ןעוועג ןענייז סָאד

 ,קיטכיר קידנעטשלופ רַאפ ןזיװעגסױרַא
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 זַא ,םעד ןיא ןביולג טלָאװעג עלַא טינ ןבָאה ,רעבָא ,טנעמָאמ םענעי ןיא

 ,סיוא ןעמעלַא ,דיישרעטנוא ןָא ,עקַאט טכעש ןעמ

 ,ןשטנעמ ןייק ןבעגעג טינ טָאה טַארנדוי רעזדנוא סָאװ ,רעבָא טקַאפ רעד

 ןוא טומ ןבעגעגוצ ןעמעלַא זדנוא טָאה ,טרעדָאפעג ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ןַאד

 ,טייקטסיירד

 ןגעוו גַאלשרָאפ ןיימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ףוסל זיא סעיסוקסיד עגנַאל ךָאנ

 ןעמַאזצ ידכ ,ָאטעג רעטשרע רעד ןופ טַארנדוי ןטימ טקַאטנָאק ַא ןדניבנָא

 ,עגַאל ענעפַאשעג יד ןטכַארטַאב

 ךיי ַא יצ ,טינ דיישרעטנוא ןייק זיא זדנוא רַאפ זַא ,ןעוועג זיא גנולעטש ןיימ

 .ָאטעג רענעי ןיא יצ ,ָאטעג רעד ןיא ךיז טניפעג

 ,ןעלדנַאה ןעמַאװצ ןעמ זומ רעבירעד .ךיילג ןדיי עלַא ןענייז זדנוא ייב

 -ָאטעג יד .ןציש ךיז ןוא ןעװעטַאר ךיז םַאזניימעג ןוא ןטַארַאב ךיז ןעמַאזוצ

 גנוטײדַאב ַא רשפא ןבָאה ,רעדנַאנופ זדנוא ןלייט עכלעוו ,טגָאזעג ךיא בָאה ,טנעוו

 זיא זדנוא ייב .ןליײטרעדנַאנופ טינ ייז ןרָאט ,ןדיי ,זדנוא רעבָא ,ןשטייד יד רַאפ

 ,סַאג רעטייווצ ַא ןופ ןדיי ןוא סַאג ןייא ןופ ןדיי ןשיווצ דיישרעטנוא ןייק ָאטינ

 ןדניבוצנָא ןרָאװעג טקיטכעמלופַאב ןענייז רעטשטָאּפ ר"ד ןוא שטיוװָאביײל

 וצ ןרָאװעג טקיטכעמלופַאב ןיב ְךיא ןוא ָאטעג רעטשרע רעד טימ טקַאטנָאק ַא

 לייוו ,ןדיי רעטנזיוט יד סױרַא טריפ ןעמ ןיהּוװ ,טָאטש ןיא ןטסירק ייב ןייגרעד

 עקידהנושמ ענעדיישרַאפ ןריסרוק ןעמונעג ןבָאה ָאטעג ןיא ןוא טָאטש ןיא
 ,ןעגנַאלק

 ָאטעג עטירד סָאד זיא רַאנָאּפ זַא ,טביולג ןעמ

 רַאנָאּפ ףיא זַא ,ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה טייז רעשיווטיליטינ רעד ןופ

 טַארטסיגַאמ רעד זַא ,ןגָאז וצ טסּוװעג ןליפָא ןבַאה ייז .ָאטעג עטירד סָאד זיא

 ענעמונעגוצ יד זַא ,טלייצרעד ןבָאה רעדיוו ערעדנַא .טיורב גָאט ןדעי ןיהַא טקיש

 טוט סָאװ רעבָא .טעברַא ףיוא ןטיבעג עשיסור עיינ יד ןיא טקישעגסױרַא ןרעוו

 ןעוועג ?טעברַא ןייק וצ טינ ןגיוט עכלעוו ,טייל עטלַא ןוא רעדניק יד טימ ןעמ

 -עגסיוא טושּפ ןרעוו עלַא זַא ,ןצנוק םוש ןָא ,ןפָא טדערעג ןבָאה סָאװ עכלעזַא

 ,קידריווקרעמ ןוא .טינ ןיוש טבעל ענעמונעגוצ יד ןופ רענייא ןייק ןוא ,טעדרָאמ

 טָאה סָאד .טבױלגעג ןטסקינײװמַא ןעמ טָאה גנַאלק םעד טָא ןיא אקווד

 ןיא ?ןייז ךעלגעמ סָאד ןעק יו .לכש ןפיוא טגיילעג טינ םענייק טושּפ ךיז

 ןוא רענעמכַאפ עקיאעפיטעברַא ,עטנוזעג ,עגנוי ןעמענ ןעמ לָאז ןטייצ-המחלמ

 עטוג ןבָאה יז זומ ,ןייז טינ לָאז דנַאלשטיײד קרַאטש יװ .ןדרָאמסױא טֹוׁשּפ יז

 ,טעברַא רעד וצ טיײלכַאפ

 ןענייז ענעמונעגוצ יד זַא ,זיא טקַאפ ַא רעבָא ,תוחומ יד ןכָארבעג ךיז טָאה'מ
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 רָאנ ,ןעמוקעגקירוצ טינ זיא רעקיצנייא ןייא ןייק רָאנ טינ ,ןיירַא רעסַאװ ןיא יו

 ,לווירב ַא ,סורג ַא ןעמוקַאב ןופ לַאפ רעקיצנייא ןייא ןייק ןעוועג טינ וליפַא זיא'ס

 .טבעל ןעמ זַא ,ןמיס ןטסנעלק םעד
 ,ןטסירק עכעלטנרָא ךרוד ןריּפשוצסיוא ,ןסָאלשַאב רעבירעד ןבָאה רימ

 טקַאטנָאק ַא ןדנובעגנָא בָאה ךיא .עמרוט ןופ ןשטנעמ סעיטרַאּפ יד טריפ ןעמ ןיהווװו

 לפיוו ,עמוס-טלעג עדעי עיציזָאּפסיד רעייז וצ טלעטשעג ,ןטסירק עקינייא טימ

 ןייגרעד וצ ידכ ,ןשטייד ,רעניווטיל ןפיוקוצרעביא ףיוא ןפרַאד רָאנ ןלעװ ייז
 ןשטנעמ ענעמונעגוצ יד ןופ דַאילס ַא

 סעיטרַאּפ עלַא זַא ,ןעועג זיא ,ןעגנַאגרעד זיא ןעמ סָאװ ,עקיצנייא סָאד

 םעד ףיוא טלעטשעגּפָא ןרעוו סעיטרַאּפ יד ,עװָארָאװדנַאל וצ געוו ןפיוא ןעייג

 רעד לייו ,ןעמוקוצ טינ ןעמ ןעק ןטרָאד ,רַאנָאּפ טסייה סָאװ ,קענַאטסולָאּפ

 רעניווניא עכעלטסירק עקימורַא יד .טכַאװַאב גנערטש טרעװ געוו רעצנַאג

 טרעה ,ןשטנעמ עיטרַאּפ ַא ןעגנערבניהַא ןכָאנ זַא ,ןבעגעגרעביא ייברעד ןבָאה

 .רעװעג-ןענישַאמ ןופ יוװו ,יירעסיש עטכידעג עכעלרעהפיואמוא ןַא ךיילג ןעמ

 ערוכיש ןעמ טעז טפָא רעייז זַא ,ןלייצרעד וצ טסּוװעג ךיוא טָאה ןעמ

 ןוא ,קירוצ ןוא רַאנָאּפ וצ ןרָאפ סָאװ ,סָאטױא ףיוא ןטנַאיצילָאּפ עשיווטיל

 | ,רעדיל עכעליירפ ייברעד ןעגניז

 זדנוא ןופ דנַאטשוצ ןשיכיסּפ םעד ןענעכייצרַאפ וצ ךיוא זיא טנַאסערעטניא

 לע ןבָאה ןשטנעמ עטעדנּוװרַאפ עטלייצעג ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ןענייז סע ,עקידעבעל

 ןעמוקעג ןרַאפעג רעטנזיוט ךרוד ןענייז ייז .רַאנָאּפ ןופ טעװעטַארעג ךיז סנ יפ

 רעד ןיא טבילגעג טָאה רעבָא רעוו ןטלעז .ָאטעג ןיא ןייֹרַא ןוא ענליוו ןייק

 ןיילַא ,ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןיא ,בָאה ךיא .ןעגנולייצרעד ערעייז ןופ טייקיטכיר

 יױרפ עטעדנווורַאפ ַא ןעמוקעג זיא לָאטיּפשיָאטעג ןיא ןעוו ,לַאפ ַא טניווועגייב

 ןסָאשעגסיוא טָאה ןעמ ױזַא יו ,טלייצרעד ןטייהלצנייא עלַא טימ ןוא רַאנָאּפ ןופ

 ,ליוק ַא ןעמוקַאב ךיוא טָאה ןיילַא יז .ןגיוא עריא ףיוא ,ןדיי עיטרַאּפ עסיורג ַא

 ןעמוקַאבסױרַא ךיז יז טָאה טכַאנייב .ןרָאװעג טעדנווורַאפ טכייל זיולב רעבָא זיא

 עכלעוו ,םירױטקָאד עקינייא .ענליוו ןייק ןעמוקעג ןוא בורג םענעטָאשרַאפ ןופ

 ,ּפָאק ןפיוא ןזיועגנָא טנַאה רעד טימ ןבָאה ,טעב ריא םורַא ןענַאטשעג ןענייז

 ןוא ןטשסיגַארט םעד טָא ןיא .ןעניז םייב טינ טושּפ זיא יז :טסיײה סָאד

 ,שממ ,ךיז טגעלפ ןעמ .ןביולג טלָאװעג טינ אקווד ןעמ טָאה ,ןטסכעלרעדיוש
 טקעמשעג רָאנ טָאה סָאװ ,העידי רעטוג רעדעי ןָא ןּפַאכנָא ,רעדניק עניילק יו

 ,גנונעפָאה לקיטש ַא טימ

 ןטַארנדוי עדייב ןופ שינעגעגַאב עשיוַאטסיה

 ,ןטַארנדוי עדייב ,ןעמוקעגפיונוצ ךיז רימ ןענייז גנומיטש ןוא טימעג ַאזַא ןיא
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 רעזדנוא ןופ געוו םעד .טנוװָא 8--7 רעגיײזַא ,1941 רעבמעטּפעס ןט21 םעד קיטנוז

 ,רעטעברַא עּפורג ַא יו טצרַאװשעגכרוד רימ ןבָאה ,ןיירַא ןטשרע ןיא ָאטעג

 ,טעברַא רעד ןופ םייהַא ןעייג עכלעוו

 ןסיורג ןיא ןיײרַא לָאמ ןטשרע םוצ ךיא ןיב סַאג רעקצינדור ןופ רעיוט ןכרוד

 .טנַאיצילָאּפ רעשיווטיל ַא ןענַאטשעג זיא ,רעיוט ןבענ ,גנַאגנײרַא ןרַאפ .ָאטעג

 ןבלעז םעד טימ דליש ענעכעלב עסיורג ַא ןעגנָאהעג זיא טנַאוװ-רעיוט ןפיוא

 רַאפ גנַאגנײרַא ,לטרעפדןדיי ,רַאפעגעכיוז ,גנוטכַא, .זדנוא ייב סָאװ ,טפירשפיוא

 םעד ךרֹוד ןיײגניײרַא ןכָאנ ."ןטָאברַאפ גנערטש ןדיי-טינ ןוא טיילרעטילימ

 -רעיוט רעד ןופ ןעמונעגרעביא זדנוא ןטנַאיצילָאּפ עשידיי ןבָאה ,לריט ןלָאמש

 .ןשטנעמ ןוא למיה .בורג-לסעק ןתמא ןַא ןיא ןלַאפעגנײרַא ןענייז רימ .ךַאװ

 קיטנוז ןעװעג ךָאנ זיא וצרעד !טּפָארּפעגנָא ױזַא ,ןעז וצ טינ דרע לציּפ ןייק

 ךיילג ןענייז רימ .ָאטעג ןיא סַאג ןפיוא ןעוועג ןענייז עלַא ןעוו ,טכַאנרַאפ

 ,6 רעמונ סַאג רעקציגדור ףיוא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,טַארנדוי ןיא קעוװַא

 .עיזַאנמיגילַאער עשידיי יד ןעוועג טרָאד זיא גירק ןרַאפ ּוװ ,ףיוה ןסיורג ןיא

 .קָאטשניב ַא ןיא יו ,טעיֵארעג טָאה סע .ןשטנעמ טימ םי ַא -- ףױוה ןיא

 טימ ןעוועג טגײלַאב ןענייז טַארנדוי ןופ ןרָאדירָאק עטיירב יד ,ּפערט עסיורג יד

 ,עטנַאקַאב ךס ַא ןפָארטעג זדנוא ןופ רעדעי טָאה ָאד !ּפָאק ףיוא ּפָאק .ןשטנעמ

 ןקידיילרעד וצ לכ םדוק ידכ ,ןטלַאהרַאפ טינ םענייק ייב ךיז ןבָאה רימ רעבָא

 | ,ןעמוקעג ןענייז רימ ןכלעוו כילוצ ,ןינע םעד

 ןדלָאמעג טָאה ,ריט סרעציזרָאפ םייב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טנַאיצילַאּפ ַא

 .ןדירפ וצ ןטעבעגניירַא ךיילג עקַאט זדנוא טָאה ןעמ ,םוקנָא רעזדנוא ןגעוו ןדירפ

 טעניבַאק ןיא ןעמוקעגרָאפ עקַאט זיא גנוטַארַאב עטצעל ןוא עטשרע רעזדנוא

 .דירפ .שזניא -- טַארנדוי ןטשרע ןופ רעציזרָאפ ןופ

 ,שטיווָאבייל ,רעציזרָאפ רעזדנוא :קידנזעװנָא ןעוועג ןענייז טייז רעזדנוא ןופ
 יײטּפָא ערעדנוזַאב יד ןופ סרעטייל יד ןוא ,ןיוועל ,טַארנדוי ןופ דילגטימ רעד

 טַארנדוי ןטשרע םעד דצמ .ךיא ןוא יקסלַאגימער םייח ,רעטשטָאּפ ר"ד :ןעגנול

 .ןאמשיפ לאוי ,יקציװָאנַאקלימ טַאקָאװדַא ,דירפ לָאטַאנַא .שזניא :ןעוועג ןענייז

 -רַאפ-ָאטעג רעד ןופ רַאטערקעסילַארענעג רעד טריפעג טָאה לָאקָאטַארּפ םעד

 ןַאמכוג .שזניא ,רעדילגטימיטַארנדוי ייווצ ערעדנַא יד .רונשדייז םהרבא ,גנוטלַאוו

 ,לָאמ עכעלטע סױרַא ןוא ןייֹרַא גנוטַארַאב רעד תעשב ןענייז ,יקסנושאי .ג ןוא

 .ןעמונעג טינ ייז ןבָאה םיחוכיוו יד ןיא ליײטנָא ןייק רעבָא

 טָאה שטיווָאבײל ,ןענייז רימ רעוו ,ןָאטעג גערפ א לכ םדוק טָאה דירפ |
 ,תוביס יד ןבעגעגרעביא רע טָאה ייברעד ןוא טלעטשעגרָאפ ןעמעלַא זדנוא

 ,ןעמוקעג ןענייז רימ עכלעוו בילוצ

 יד טימ טקַאטנָאק םוש ןייק, :טרעפטנעעג דירפ .שזניא טָאה םעד ףיוא
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 ןוא ןעמוק ןשטייד יד ןעוו .ןסָאקארוב ךרוד טייג ץלַא .טינ רימ ןבָאה ןשטייד

 עקירעביא יד רימ ןעװעטַאר טימרעד לייוו ,ןבעג רימ ןזומ ,ןשטנעמ 2000 ןרעדָאּפ

 ייז לפיוו ,ןליוו ייז ןעמעוו ןעמענ ייז ןלעװ ,ןבעג טינ ייז ןלעוװ רימ ביוא .ןדיי

 -רעטניא ,ןדיי רעטנזיוט ענעבילבעגרעביא יד רַאפ רעגרע ןייז טעוו סע ןוא ןליוו

 ייז ןלעוו בורקב .ןיז ןייק טינ טָאה --- ייז ןפיוקרעביא רעדָא ןשטייד יד ייב ןרינעוו

 ןזייוו רָאנ ייז רימ ןלעוװ ןרינעוורעטניא ןטימ ןוא .זדנוא ןופ ןדיי רעמ ןבכָאה

 -- ,דירפ טגָאזעג טָאה -- ,ןבָאה רימ .ןטייז עטקיטיײװעגנָא ןוא עכַאװש ערעזדנוא

 רעד ןגעוו ,ןגרעבנענייוש ןוא ןרערומ ייב ןרינעוורעטניא טווורּפעג לָאמנייא

 ?םעלבָארּפ ןייק טסיא טפַאשגנע, :ןעוועג זיא הבושת יד ,ָאטעג ןיא טפַאשגנע

 ןופ .טפַאשגנע סא זיא'ס ןוא ןשטנעמ טנזױט ייווצ ןעמונעגסױרַא ןבָאה ייז

 ךייש סָאװ .ןייגרעד טינ טייוו ןעמ טעװ ןצנעוורעטניא טימ זַא ,ןעמ טעז םעד

 ןיק רעבָא ,םעד ןגעק טינרָאג ךיא בָאה ,סָאטעג עדייב ןשיוצ טקַאטנָאק ַא

 ןדָאש רָאנ זדנוא ןעק סָאד לייו ,ןריפ טינ רימ ןענעק טעברַא עמַאזניימעג

 טנעמעלע ןקידנטעברַא ,ןקידנּפַאש ןרַאפ ָאטעג ַא זיא ָאטעג רעזדנוא .ןעגנערב

 וצ ןשטנעמ עקיאעפמוא ןוא עכַאװש ,עטלַא רַאפ רָאנ זיא ָאטעג רעייא ןוא

 טנכער רע ױזַא יוװ ,עזָאּפסקע עצנַאג ַא ןטלַאהעג רע טָאה ייברעד ."טעברַא

 טָאה רע .ןבעליָאטעג ןופ עיצַאזינַאגרָא עטסקינייװעניא יד ןלעטשוצקעוװַא

 ןצונַאב ןרַאפ לָאצּפָא ןופ ,טלעג-הריד ןופ דנָאפ ןקירעהעג ַא ןפַאש וצ טנכערעג

 וו .א .א ָאטעג ןיא ץלַא ןריזילַאנָאיצַאנ ןופ ,ערטקעלע

 טדערעג ךָאנ ןבָאה זדנוא ןופ .ןגיוא יד ןיא רעטצניפ ןרָאװעג זיא זדנוא

 וצ ןעגנולעג טינ זדנוא ןזיא סע רעבָא ,רעטשטָאּפ ר"ד ,יקסלַאגימער םייח

 ,סעזערּפ 'ה ,רעבָא, :ןָאטעג גָאז א ךיא בָאה ףוס םוצ .גנולעטש רעייז ןרעדנע

 ,תומהב יד יו ןטכעשסיוא ךיז ןזָאל טינ ףרַאד ןעמ ןוא טינ ךָאד ןעק ןעמ

 רעזדנוא ןוא ןַאמ 1500 ָאטעג רעזדנוא ןופ טרעדָאפעג ןבָאה ייז -- טעז טָא

 ןופ רָאנ ,ןעמונעג טינ זדנוא ייב עקַאט ייז ןבָאה :ןבעגעג טינ טָאה טַארנדוי

 ןופ סוחי רעד זיא סָאװ טנייה .ןבעגעג ןיילַא טָאה ריא לייוו ,ָאטעג רעייא

 רַאפ ןיא דיישרעטנוא ַארַאפ סָאװ ,סנטייוצ ?ָאטעג ןעמַאזסטעברַא רעייא

 ?סַאג רעקצינדור ףיוא יצ ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןענייז ריִמ יצ ,ןדיי זדנוא

 טפנוקוצ רעד ןיא זַא ,ןעלדנַאה ױזַא ןפרַאד ןוא ןדיי עכיילג עלַא ןענייז רימ

 !הזה םדה תא וכפש אל ונידי :ןגָאז ןענעק רימ ןלָאז

 ןטעבעג טָאה יקציװָאנָאקלימ ןוא טגערעגפיוא קיטלַאװעג ןעוועג זיא דירפ

 שטיווָאבײל .עיצקַא רעטשרע רעד ןגעוו ןרימרָאפניא יונעג לָאז רע ,ןשטיווָאביײל

 .ןשינעעשעג עקידקיטנָאמ ןוא עקידקיטיירפ יד ןופ ףיולרַאפ םעד ןבעגעגרעביא טָאה

 :רימ וצ טגָאזעג רונשדייז .א טָאה ,סױרַא טנעמָאמ ַא ףיוא זיא דירפ ןעוו

 .?טרילָאקָאטָארּפרַאפ יונעג ךיא בָאה ,יקסשירעבלַאב ,רעטרעוו ערעייא,
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 יד טעמכ טָאה טייז רעייז ןופ .גנַאל רעייז טרעיודעג טָאה גנוטַארַאב יד

 יד זַא ,קורדניא םעד טכַאמעג טָאה סע .ךדירפ זיולב טדערעג טייצ עצנַאג

 לאוי טסידנובירעקרעװטנַאה רעד טינ .ןדער וצ ארומ טושּפ ןבָאה עקירעביא

 טסידנוב רעטייווצ רעד טינ ןוא יקציװָאנַאקלימ .ודַא טסינויצ רעד טינ ,ןַאמשיפ

 ,גנוניימ ַא ,גנולעטש ַא ,טרָאװ ַא סרעייז טגָאזעגסױרַא ןבָאה ,יקסנושַאי .רג .וודָא

 ןעק טציא ,תמא .קורדנייא ןכעלנייּפ רעייז ַא טכַאמעג זדנוא ףיוא טָאה סָאד

 רעד טלָאװ ,ןָאטעג ןעװעג רָאנ ןטלָאװ רימ סָאװ זַא ,ןגָאז רָאלק ןיוש ןעמ

 ןסיוועג קיאור ַא טימ רעבָא ןטלָאװ עלַא רימ .רעבלעז רעד ןעוועג טַאטלוזער

 רעדילגטימ יד ןגָאז סָאד ןענעק יצ ."הזה םדה תא וכפש אל ונידי, : ןגָאז טנעקעג

 ?טַארנדוי ןופ
 ,גנוטַארַאב רעקיזָאד רעד ןופ סױרַא רימ ןענייז ןשטנעמ ענעכָארבעצ

 סעּפע ןסייוו טַארנדוי ןסיורג ןופ רעדילגטימ יד זַא ,טליפעג ןבָאה רימ

 ,רעטרעוו רָאּפ יד ןיא טגיל דוס רעד .טינ ןסייוו רימ ןכלעוו ,דוס ןשיגַארט ַא

 ןוא ָאטעגיטעברַא ןַא ןענייז רימ, :זַא ,טגָאזעג זדנוא וצ טָאה דירפ עכלעוו

 זדנוא ןענייז רעטרעוו עקיזָאד יד ."עקיאעפמואיטעברַא רַאפ זיא ָאטעג רעייא

 ,טקַאפ ַא ךָאד זיא ,ךיז ןשיווצ טדערעג רימ ןבָאה ,ןגעווטסעדנופ ,ּפָאק ןיא ןײרַא

 "ןרעכיז, רעייז ןופ עקַאט ןעמונעגוצ ןעמ טָאה ןדיי טנזיוט ייווצ עטשרע יד זַא

 .זדנוא ןופ טינ ןוא ָאטעג

 ,טַארנדי םענעי דצמ זדנוא יבגל גנוטלַאה ןוא גנולעטש יד ,סלַאפנלַא

 זדנוא טָאה ,רעײטשרָאפ-יײטרַאּפ ןוא ץנעגילעטניא ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ

 ,טרעטישרעד שממ ןעמעלַא
 קעװַא ,טנַאיצילָאּפ ןשיוטיל ַא ןופ גנוטײלגַאב ןיא ,רימ ןענייז עטשיוטנַא

 ,ָאטעג ןיא זדנוא וצ
 ךַאז ןייא ןעוועג ןעמעלַא ייב זיא ,ןפָארטעג ןגרָאמ ףיוא ךיז ןבָאה רימ ןעוו

 תורפכ ןגָאלשעג טָאה ָאטעג רעסיורג רעטשרע רעד ןֹופ טַארנדוי רעד :רָאלק

 ןעװעטַאר ֹוצ ךיז טושּפ ידכ ,ָאטעג םעניילק םעד ןופ ןדיי טנזיוט 10 יד טימ

 טרינגיזער ןיוש ןעמ טָאה זדנוא ןופ .עטליײטרוארַאפ יו טכַארטַאב ייז ןבָאה זדנוא

 םעד ןופ לייוו .זדנוא טימ ןדניברַאפ ךיז טרָאטעג טינ ןעמ טָאה רַאפרעד ןוא

 הלילח ,ןדיי ערשכ ,עטקיטכערַאבלופ יד ,ןדיי עקיטולבייולב יד ,ייז ןטלָאװ

 ,ןטילעג

 עבַאגפיוא סנעמעוו ,עקדנעוו רעשטייד רעד ףיוא ןּפַאכ טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז

 -רוארַאפ ןוא עטריגעליװירּפ ףיוא ןדיי ןלייטעצ וצ ןעוועג טייצ עצנַאג יד זיא

 .טלדנַאהעג קידנעטש ןשטייד יד ןבָאה ױזַא --- עטלייט

 עסיוועג טַאהעג ,ךעלניײשרַאװ ,ןיוש טָאה סַאג רעקצינדור ןופ טַארנדוי רעד
 ללכב טעװ ָאטעג רעזדנוא זַא ןוא ָאטעג רעייז רָאנ טעװ ןביילב זַא ,תועידי
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 טימ ןבָאה טלָאװעג טינ סנטיײצַאב ןיוש רעבירעד ייז ןבָאה ,ןרעװו טרידיווקיל

 סָאד ןבָאה טפנוקוצ רעטסטנעָאנ רָאג רעד ןופ ןשינעעשעג יד .ןָאט וצ זדנוא

 ,טקיטעטשַאב קידנעטשלופ

 עצנַאג יד ןסעגרַאפ טנעקעג טשינ ךיא ןבָאה ,ןטנעמָאמ עשיגַארט יד טָא

 ,רעטעּפש טינ ךיוא ןוא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא טינ ,ןבעליָאטעג ןיא טינ ,טייצ

 ,יירפ רעד ףיוא ןיוש קידנעייז

 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לטירד ַא ןופ לרוג םוצ טייקיטליגכיילג יד
 ןטסערג רעייז רַאפ ךיא טלַאה ,רעוט-ללכ עשידיי עכעלטרָאװטנַארַאפ דצמ

 הריבע .רעפיט ןוא רעפיט ןעקנוזעג עקַאט ייז ןענייז רעטייוו סָאװ .ןכערברַאפ

 !הריבע תררוג

 סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ייז ייב טיזיו םעד ןופ טַאטלוזער רעקיצנייא רעד

 ערעזדנוא ףיוא זיולב ןציטש ךיז ןפרַאד רימ זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא זדנוא

 .תוחוכ ענעגייא

 ןענייש-"ןַאמכַאֿפ ,, ןופ הריוג עיינ יד

 ןגױט ןענייש עקיטציאזיב עלַא :גנַאלק רעיינ ַא סױרַא זיא טָאטש ןיא

 ןעמ טָאה ייברעד ."ןַאמכַאּפ, -- לּפמעטש ַא טימ ןענייש ןבָאה זומ ןעמ -- טינ

 רעטשרע רעד ןיא ןעניוװ ןפרַאד רענעמכַאפ עלַא זַא ,טכידעג ןדער ןעמונעג

 ,טכַאדרַאפ רעזדנוא טעדנירגַאב קידנעטשלופ ןבָאה ןעגנַאלק עקיזָאד יד ,ָאטעג
 ,קילעפוצ טינ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סָאטעג ייווצ יד זַא

 ערעזדנוא ןטעבעג ןבָאה ,ןשטייד יד ייב טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,רימ

 ,ןענייש ערעזדנוא ףיוא ןעלּפמעטש טימ ןגרָאזַאב זדנוא ןלָאז ייז ,רעבעגטיורב
 רעבָא לייט רעטסערג רעד .ןעמוקַאב סָאד עקַאט ןבָאה עפורג רעזדנוא ןופ עקינייא

 רעדיוו ,קערשי-טיוט רעדיוו .עגַאל עטלפייווצרַאפ ַא ןפַאשעג ךיז טָאה רעדיוו .טינ
 ,שינעּפַאלקצרַאה

 ןענייז סע םגה ."טקיטסעּפַאכ , טינ ךיז טָאה ָאטעג רעזדנוא ןיא ןבעל סָאד

 ,טעברַאעג ןבעגעגרעביא ןוא יירטעג ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא ןוא ןטמַא עלַא ןעוועג

 ףיוא יו טבעלעג זדנוא יב ןעמ טָאה ךָאד ,טיױנ יד ןרעדניל ןפלעה וצ ידכ

 ןגעלפ גָאט ןדעי .גנוליײטּפָא-תוריד ןיימ ןיא ןעוועג זיא ןטסרעטיבמַא .ןַאקלּוװ ַא

 .ןיירַא ןטייווצ ןיא ָאטעג ןייא ןופ ןרעדנַאװ ןשטנעמ רעטרעדנוה

 געט עכעלטע עדעי סָאװ ,זדנוא ףיוא טכַאמעג טָאה קורדנייא ןרעווש ַא

 רעכלעוו -- ןייטשנרעב טנַאיצילָאּפ רענערָאװעג-טמירַאב קירעיורט רעד טגעלפ
 יד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעג ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ געט עטשרע יד ןיא ,זיא

 סעיטרַאּפ ַאטעג ןיא זדנוא וצ ןעגנערב -- ןרָאװעג ןסָאשרעד ןוא רענַאזיטרַאּפ
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 עטנלע עקיזָאד יד טגעלפ רע .װ .א .א טײל עטלַא ןוא עכַאװש ,עקנַארק

 םייב הלבק ַא ןבעג םיא געלפ ךיא ןוא ,המישר ַא טימ ןעגנערב ןשטנעמ
 ,ןשטנעמ יד ןעמענרעביא

 ,רופיכ םֹוי ןעמוקעגנָא זיא'ס ןוא הנשה שאר רעבירַא זיא לייוורעד

 ב"ש ת רוופיכיםוי ועצרַאווש רעד

 ,םישרדמ יתב ,ןלוש ליפ רעייז ןעװעג ןענייז ָאטעג םעניילק םעד ןיא

 ןוא זױלק סנואג םעד רָאנ ןפָא ןעוועג ןענייז ףיוהלוש ןקיזיר ןפיוא .,ןזיולק

 ףױרַא ךיא ןיב החנמ ֹוצ .לוש רעשיטָאטש רעסיורג רעד ןופ לייט-ןעיורפ רעד

 עכעלטע טנװַאדעג ןבָאה סע ּוװ ,לוש רעסיורג רעד ןופ םישנ תרזע ןיא

 ,ןשטנעמ םינינמ

 עטעװעטַארקרַאפ יד ,רעטצנעפ עסיורג יד ךרוד טקוקעגּפָארַא בָאה ךיא

 ןקיטלַאװעג ַא טכַאמעג טָאה ןטנוא טייקטסוּפ יד .סעטַארק ענרעזייא ,עקיזיר טימ

 ,עקייר עטשרעטנוא יד ןביוא ןופ ןעזעגסיוא טָאה סע טסיוו יװ ,קורדנייא

 ױזַא טמוק סָאװרַאפ !םלוע לש ונובר !לושיטָאטש עקיטכערּפ ,עטלַא ,עסיורג

 !?לוש עקיטכערפ יד ןעמעשרַאפ ֹוצ

 רעד !לושיטָאטש רעטלַא רענליו רעד ןיא רופיכ םוי ,טייקיניילק ַא

 עניימ רַאפ ןענַאטשעג ןענייז סע ןכלעוו ייב דומע רעד ,שדוק ןורא רעקיטכערּפ

 ,ןַאמטױר ,גרעבנייטש ,עטָאריס ןושרג :יוװ ,םינזח עטמירַאב-טלעוו עכלעזַא ןרָאי

 ןלייז עקיזיר 4 יד .רָאכ רעקיטכערּפ ,רעכעלרעה רעד .יקציוועסוק ,ןַאמשרעה

 סארוקילעב עטמירַאב יד טגיניקעג ןבָאה סע רעכלעוו ףיוא ,המיב רעד םורַא

 -חרזמ יד ןַאד .ןָאדרָאג -- סנטצעל ןוא ,רעװָאיליגָאמ רעד :םישמשיטָאטש ןוא

 ,ץנעגילעטניא ןוא םינבר ,םיריבג ,םיאבגיטָאטש ,רעוט-ללכ עטמירַאב יד טימ טנַאװ

 ןרעה חוריתחנ ןטסערג ןטימ ןגעלפ עכלעוו ,םיטַאבעלַאב עטושּפ רעטנזיוט יד

 דייר עקידרעייפ יד ןוא רעלטסניקידומע יד ןופ תוליפת עכעלרעדנווו יד

 | ,רודה ילודג יד ןופ
 עריא ןופ עטריבַארעצ ַא לֹוש יד טייטש ,רופיכ םוי ברע ,טנייה ןוא

 .ןסָאלשעג -- עטמעשרַאפ ַא ,עטעדנעשעג ַא ,תורצוא עקיטלַאװעג

 ,רעטמעשרַאפ ַא טייטש ףיוהלוש רעצנַאג רעד רָאנ ,לוש יד זיולב טינ

 יד ןיא ךָאד ןגעלפ רעסַאװ ןיא שיפ יד !למיה ןיא טָאג ,ָא .רעטמותירַאפ ַא

 !ןרעטיצ געט
 ,טקַאּפעג לופ ןזיולק ןוא ןלוש עלַא !ףיוהלוש רענליוו ןפיוא רופיכ םוי ברע

 תובדנ ןעלמַאז ֹוצ ףיוא טלעטשעגסיוא ןענייז סעקשוּפ ןוא סרעלעט רעקילדנעצ
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 עשידיי יד .וװ .א .א תורבח ,סעיצוטיטסניא ענעדיישרַאפ רַאפ ,שדוק ילכ רַאפ

 ,ךייר ןוא םערָא ,עלַא סָאװ ,טכיליטייצרָאי עסיורג טימ טציילפרַאפ זיא סַאג

 ..דומע םוצ רעטנענ סָאװ ןלעטש ןוא ןפיוק

 ,ענליו עשידיי סָאד טנעקעג ,ןרָאי רעקילדנעצ טייז ,ךיא בָאה ,אזַא טָא

 ,ןשטנעמ יד ,ןסַאג יד ,ןזיולק יד ,לושיטָאטש יד

 ,עלעקניוו ַא ןיא ,לוש רעשירעבייוו רעד ןיא ,רוּפיכ םוי ברע ,ךיא ייטש טנייה

 ,ןברוח םעד עז ןוא

 ןקידרוּפיכ םוי ןרַאפ טַאהעג ארומ קרַאטש רעייז ךיא בָאה ,קידנגָאז תמא םעד

 ןייגכרוד טינ גָאט ַאזַא ןיא טעװ סע זַא ,טגָאזעגסיוארָאפ טָאה ץרַאה סָאד .גָאט

 .עיצַאקָאװָארּפ ַא ןָא
 סנואג ןיא ,ףיוהלוש ןפיוא ןגעקטנַא ןיירַא ךיא ןיב ףיוה סעליימאר ןופ

 לופ זיא יז .ןעװעג ךעלגעמ טינ זיא ירדנ לכ וצ זיולק ןיא ןיײגניײֹרַא .זיולק

 רעד ןיא קעװַא ךיא ןיב ,ןייז ןענעק טינ ךיא לע ָאד זַא ,קידנעעז .טקַאּפעג

 טָאה טרָאד .סַאג סנואג םעד ףיוא (עשירעשיפ לָאמ ַא) זיולק רעשירעּפעטש

 רערעטלע ןַא ןעגנַאגעגוצ רימ וצ זיא ירדנ לכ ךָאנ .ירדנ לכ טגָאזעג ןיוש ןעמ

 ךיא ."טרָא סנטַאט ןייד ףיוא ,יקסשירעבלַאב ,םוק, :ןָאטעג גָאז ַא ןוא דיי

 ,רעכַאמ-ןשַאמַאק רעד זיא סָאד זַא ,סױרַא ךיז טזייוו .טניוטשרעד ןבילבעג ןיב

 ה"ע רעטָאפ ןיימ טָאה זיולק רעד ןיא .זיולק ןופ יאבג רעד ,ןײטשּפָאה םהרבא

 ָאד ןעװעג רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ :ןרָאי עגנַאל טנוװַאדעג

 ,ןושאר יאבג

 -טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןענעװַאד רעבירַא רעטָאפ רעד זיא זיולק רעד ןופ

 רעד ןיא ןענעװַאד ןביוהעגנָא רע טָאה 1912--1912 ןיא רעפעגמוא ןוא ,לוש

 ךיא ןיב ןילק רעשירעּפעטש רעד ןיא .ףיוהלוש ןפיוא "דסח תולימג, זיולק

 ךיילג רעבָא ךימ טָאה ןײטשּפָאה רעטלַא רעד .20 רָאי ַא ןעװעג טינ ןיוש

 ןקילָאמַא סנטַאט ןיימ ןעמונרַאפ דובכ תארי סיורג טימ עקַאט בָאה ךיא .טנעקרעד

 יז בָאה ךיא סָאװ ,עבלעז יד ןעוועג טינ רעבָא זיא זיולק יד .חרזמ ןיא ץַאלּפ

 טיובעגסיוא ןבָאה עגנוי יד ןֹוא טנערבענּפָא טָאה זיולק עטלַא יד .טנעקעג

 ךייר ,טלָאמעג ןייש ,רעטלַא רעד ןופ ערעסערג ךס ַא ,זיולק עיינ ַא טעמכ

 ךיז ְךיא בָאה זױלק רעד ןיא .זיולק ענייפ ,ענרעדָאמ ,ענייש ַא -- טרילבעמ

 ,ןייז ַאד רימ ןגעלפ םיבוט-םוי ןוא םיתבש עלַא :טעװעדָאהעגסיוא

 ןעגנַאגעצ ךיז ןיא ןעמ .קיאור קידנעטשלופ ךֹרודַא זיא ירדנ לכ רעד
 ,רעזייה יד ןיא

 רַאפ ,ןבָאה רימ .ןעגנַאגעג טינ טעברַא רעד ֹוצ ךיא ןיב ןגרָאמ ףיוא
 .טיײרפַאב זדנוא טָאה רע ןוא ,עקעי רעזדנוא טימ טקידיילרעד ,ףייז לקיטש א

 ןענעיײל םעד רעביא זיב טרָאד ןעוועג .זיולק ןיא קעװַא רעדיוו ןיב ךיא
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 "ָאטעגב םידוהיה לכ תא; ךרבש ימ ַא טכַאמעג ךיא בָאה הרותה תאירק ייב

 תומשנ תרכזה זיב ךיא ןיב ,רעדנעטש ןפיוא תילט ןיימ קידנגײלקעװַא ןוא

 ,סַאג ןפיוא סױרַא

 וצ טגיילעגרָאפ רימ טָאה רע .ןשטיווָאבײל טנגעגַאב ךיא בָאה סַאג ןפיוא

 יירד יד ןופ ךשמ ןיא ךיא בָאה ,קידנגָאז תמא םעד .,ָאטעג םענעי ןיא םיא טימ ןייג

 סלַא ,שטיווָאביײל .ָאטעג עטשרע סָאד ןעזעג טוג טַאהעג טינ ךָאנ ,ןכָאװ-ָאטעג

 טנעקעג טָאה רע ןוא ,ןייש "םענרעזייא , ןַא טַאהעג טָאה ,רעטסטלעיטַארנדוי

 טצונעגסיוא עקַאט בָאה ךיא ,רַאטערקעס ַא רעדָא ,רעטעברַא ןַא ןעמענ ךיז טימ

 .ָאטעג רעסיורג רעטשרע רעד ןיא קעװַא ןענייז רימ ןוא טייהנגעלעג יד

 ןרַאפ ןפערט וצ ךיז ּוװ ,טֹרָא סָאד טמיטשַאב רימ ןבָאה ,ןיהַא קידנעמוקנָא

 ,ןייגקירוצ

 ףיוא טניוועג טָאה יז .ַאקצולירּפ ַאלואּפ וצ קעװַא ךיא ןיב לכ םדוק

 רימ .ןעמונעגפיוא ךימ יז טַאה ןייוועג קידנסיירצרַאה א טימ .סַאג רעקצינדור

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןקילגמוא עלַא יד ןגעוו ןבעגעגרעביא קיטייזנגעק ךיז ןבָאה

 בָאה ןענילואּפ .טייצ רעצרוק רעד ךשמב ּפעק ערעזדנוא ףיוא ןסָאגעגסױא

 טינ ,טרעגנוהעג שממ טָאה יז ,עגַאל רעכעלקערש ַא ןיא ןפָארטעג ךיא

 עמוס עסיוועג ַא ריא קידנזָאלרעביא .ןעמוקוצכרוד גָאט םעד סָאװ טימ טַאהעג

 ןוא טניירפ ךָאנ ןכוופיױא ןוא ָאטעג סָאד ןטכַארטַאב סױרַא ךיא ןיב ,טלעג

 ,עטנַאקַאב

 ןַאמשיפ לאוי טַארנדוי ןופ דילגטימ רעד ּפָא ךימ טלעטש סַאג רעד ףיֹוא

 ?קיאור טינ ןיא ָאטעג ןיא ךייא ייב ,ָאד טייז ריא, :רימ וצ טגָאז ןוא

 .קעװַא טייג ןוא טינרָאג רימ טרעפטנע רע -- ןעװ ,סָאװ ,םיא גערפ ךיא

 יד ןבעגעגרעביא םיא ןוא ןשטיווָאבײל טכוזעגפיוא ךיא בָאה רעטלמוטעצ ַא

 ,טסייוו טָאג ,ןײגמײהַא ןיוש ןזומ רימ, :ןָאטעג גָאז ַא טָאה רע .רעטרעוװ רַאּפ

 ,?ןדנוא רַאפ ןטיירג ייז רוּפיכ-םוי א רַאפ סָאװ

 טלַאהרַאפ ָאד ,רעױט םוצ קעװַא ךיילג רימ ןענייז ,קידעבעל טינ טיוט טינ

 טרעפטנע ,?ָאטעג ןטייווצ ןיא,, .ןעייג רימ ןיהּווװ טגערפ ןוא טנַאיצילָאּפ ַא זדנוא

 טינ זיא טרָאד , ,טנַאיצילַאּפ רעד טגָאז ,"ןייג טינ ןיהַא ןעק ןעמ , .שטיווָאבייל

 ןענייז רימ ןוא שטיווָאבײל טרעפטנע ,"ןיהַא רימ ןעייג רַאפרעד עקַאט, ,"קיאור

 ,ָאטעג רעזדנוא ןיא קעװַא קיטסַאה

 ןעגנַאגעגכרוד ,ָאטעג רעזדנוא ןיא ןפָאלעגנײרַא רימ ןענייז עקידעבעל םיוק

 -ןשטנעמ עקיזיר א סַאג סנואג ןפיוא טלעטשעגסיוא ןעזרעד ןוא רעיוט םעד

 ןעמונעג ייז ןבָאה ,זדנוא ןעזרעד ןטימ .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,עסַאמ

 "עקטסישט עטשרע, יד ןעװעג זיא סָאד ?!טעװעטַאר ,טעװעטַאר, -- ןעיירש

 .ָאטעג רעזדנוא ןיא
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 טלעטשעגסיוא ןענַאטשעג זיא סַאג סנואג ןופ גנעל רעצנַאג רעד רעביא

 ןסקיב עטלעטשעגנָא טימ רעניווטיל ןופ עטכַאװַאב ,ןעייר ןיא ,500 ןַאמ ַא

 ,עיצקַא רעד טימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,שטייד םוצ וצ ךיילג זיא שטיווָאביײל

 ,טרעוו זיא'ס ןכלעוו ַא ןבָאה לָאז סָאװ ,טַאהעג טינ לריּפַאּפ םוש ןייק בָאה ךיא

 טוט סָאװ :קנַאדעג רעד ּפָאק ןיא ןָאטעג גָאלש א ךיילג רימ טָאה ייברעד

 !טָארַאב סטָאג ףיוא ןענייז תושפנ ריפ ?בוטש ןיא רימ ייב ךיז

 ,גנוניוװ ןיימ וצ זיב ,געו לקיטש סָאד ךרוד ךיא ןיב םיסנ עסיורג טימ

 ףיױא ןפרָאװעגפױרַא ךיז ןבָאה עלַא ןוא בוטש ןיא ךיז וצ ןלַאפעגנײרַא ןיב

 בוטש ןיא ָאד .עיצקַא ןַא ךָאד זיא'ס ,וטזיב ּוװ ,שטייטס -- ןייוועג ַא טימ רימ

 ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג טנַאיצילָאּפ רעשידיי רעד טָאה ,ןעוועג ךיוא ןעמ זיא

 קידנזעוונָא .טַארנדוי ןיא ךיוא קיטעט ןיב ךיא ןוא טעברַא ףיוא ןשטייד יד ייב

 סָאד טָאה רעכלעו ,ןַאמדלעפ -- טַארנדוי ןופ דילגטימ רעד ןעוועג ךיוא זיא

 טעװעטַארעג ךיז טָאה עילימַאפ ןיימ ןוא קעװַא ןענייז רעניווטיל יד .טקיטעטשַאב
 ,םוקמוא ןרעכיז ןופ

 קיטרַאפ זיא עיטרַאּפ-תונברק יד זַא .העש ייווצ ַא טרעיודעג טָאה ןּפַאכ סָאד

 רעגנערטש רָאג ַא רעטנוא ,רעױט ןכרוד טריפעגסױרַא יז ןעמ טָאה ,ןרָאװעג

 | ,הרימש

 ,םורַא ייווצ העש ַא ןיא .טקידנעעג זיא עיצקַא יד זַא ,טניימעג ןבָאה רימ

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה "הנותחג יד ןוא ןעמוקעג רעדיו םיתיחשמ יד ןענייז

 ןבָאה עּפורג עטשרע יד .רערעווש ןעגנַאגעג עיצקַא יד זיא טציא .יינסָאדנופ

 ןעמונעגוצ זיא ןדיי בור רעד לייו ,טכיײל ןוא לענש טּפַאכעג רעניווטיל יד

 רעבָא .ןטלַאהַאב עלַא ךיז ןבָאה טציא .םיתילט יד ןיא ,ןזיולק יד ןופ ןרָאװעג

 ןעמ טָאה ,טגָאזעגסנייטש'מ ,ּוו .ןשינעטלעהַאב יד וצ ןעוועג זיא ייוו-ןוא-ךָא

 ,רעזייה יד ןופ טּפעלשעג ןבָאה ייז !ןטלַאהַאב טנעקעג טּפַאשגנע ַאזַא ןיא ךיז

 .ןַאמ 500 עיינ ןעמונעגפיונוצ רעדיוו ןוא ןעלקניוו יד ןופ

 רעטצנעפ יד ךרַיד טרעהעגוצ ךיז רימ ןבָאה קיטײװצרַאה ןוא טסגנַא ןפיט ןיא

 ןגָארטרעד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדלַאװעג עקידנעיירשלמיה יד ֹוצ ,רעמָאיעג םעד וצ

 | ,סַאג ןופ

 ןענייז רימ .ּפערט ערעזנוא ףױא טירט ערעווש רימ ןרעהרעד םיצולּפ

 ןעמוק סע ןוא ריט יד ףיוא ךיז טסייר סע .רעטרע יד וצ ןרָאװעג טרעווילגעגוצ

 ,טנַאיצילַאּפ רעד .טנַאיצילָאּפ רעשידיי ַא ןוא רעניווטיל עטנּפָאװַאב ייווצ ןיײרַא
 לסיב א ריא טָאה ,רעקיײטּפַא ,ונ; :גָאז ַא טוט ,טנעקעג טוג ךימ טָאה סָאװ

 רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא, ךיא רעפטנע ,"ךיא בָאה יאדווא, 71 טריּפס-קייטּפַא ןטוג
 ..?עקװוכַאסייּפ עתמא -- טריּפס ַא

 -רעקיצניינ ןרשכ ןתמא טימ לשעלפ ַא סױרַא םענ ןוא טעפוב םוצ וצ ייג ךיא
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 -ַאבעלַאב עקידרעירפ יד סָאװ ,"ןירדהמה ןמ ןירדהמל , לטעצ ןשידיי ןטימ טריּפס

 לטירד וצ ןסָאגעגנָא רעניווטיל ייווצ יד רַאפ בָאה ךיא ,טזָאלעגרעביא ןבָאה םיט

 הלח לקיטש ַא ןבעגעג טָאה עמַאמ יד ,ןעקנורטעגסיוא ןבָאה ייז ,טריּפס רעזעלג

 טמענ, .טנַאיצילָאּפ רעד טגערפ *? לסיב ַא ןעמענ ןעק ךיא ךיוא , ,ןסייברַאפ וצ

 גָאז ַא ןוא ןעקנורטעגסיוא טָאה טנַאיצילָאּפ רעד ."טייהרעטנוזעג טקנירט ןוא

 ײז ,/שטנעמ רענעגייא ןַא ןיא סָאד ,ןייג ןרימ ,ונ; :רעניוװטיל יד וצ ןָאטעג

 ,בוטש ןופ סױרַא ןענייז

 ןעגנובעלרעביא ערעזדנוא ןבעגוצרעביא ןוא ןבײרשַאב וצ תלוכיב זיא רעוו

 ץלַא סָאד ןײלַא טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןעק יצ !ןטונימ עקיזָאד יד טָא ןיא

 זדנוא ייב ךיז ןבָאה ןענַאװנופ !ןפיירגַאב ןוא ןיײטשרַאפ ,טכַאמעגכרוד טינ

 ?ןטנעמָאמ עקידנרעטישרעד עכלעזַא ןטלַאהוצסיוא ףיוא תוחוכ ןעמונעג

 רימ ןבָאה ,סױרַא זדנוא ןופ ןענייז ייז יו םעד ךָאנ ,םורַא עלייוו ַא ןיא

 טניוועג טָאה טרָאד .םינכש ערעזדנוא ןופ תולוק עקידנסיירצרַאה טרעהרעד

 טביוה עניימ עמַאמ יד .עילימַאפ רעסיורג ריא טימ ,עכעציױּפַאק עקרעדיינש יד

 יוֹוִצ ייז טמענ ןעמ ,רימ זיא ייו, :טגָאלק ןוא טנייוו יז ,טנעה יד ןכערב ןָא

 ןענייז רעירפ טונימ רָאּפ ַא טימ זַא ,ןסעגרַאפ ןיוש ןבָאה עלַא רימ ןוא עמַאמ יד

 רעטניה ,ןעיירשעג יד קידנרעה .רַאפעג-טיוט רעבלעזרעד ןיא ןעוועג עלַא רימ

 ןיא ייז וצ ןפָאלעגניירַא ןיב ןוא ןטלַאהעגסיױא טינ ךיא בָאה ,טנַאװ רעזדנוא

 ביג ךיא ןשטנעמ ךס ַא בוטש ןופ ןביירט רעניווטיל יד יֹוװ ,עז ךיא .בוטש

 טזָאל ,רעטסעװש ןיימ ,רעטסעװש ןיימ , :טנַאיצילָאּפ ןשידיי םוצ יירשעג  ַא

 ?רעניווטיל יד ןופ רענייא ךימ טגערפ ,"רעטסעווש ןייד זיא עכלעוו, *!ּפֶא רימ

 טעמכ בָאה ךיא עכלעוו ,ןעיורפ עכעלטע ןענַאטשעג ןענייז ןגיוא עניימ רַאפ

 יז טָאה ןיװטיל רעד .רימ וצ ןסירעגרעהַא ךיז ןבָאה עלַא .טנעקעג טינ יו

 "ָּפ ךעטסעווש ןייד זיא עכלעוו, : ןָאטעג גערפ ַא לָאמַאכָאנ ןוא ןסױטשעגּפָא לַאטורב

 ,ייגע .רפ רעטסגניי רעד ףיוא קידנזייוװנָא ,ןָאטעג גָאז ַא ךיא בָאה ,"יד טָא;

 ןָאטעג ּפַאכ ַא בָאה ךיא .ןָאטעג יירשעג ַא ןיווטיל רעד טָאה ,"ןענַאד ןופ שרַאמ

 וצ ןירַא ןענייז רימ .רעמיצ ןופ ריא טימ סױרַא ןוא טנַאה ןרַאפ יורפ יד
 .בוטש ןיא זדנוא

 ןוא ,רעמיצ ןיא זדנוא ייב סעדנוקעס עכעלטע ןענַאטשעג זיא יורפ יד

 :ירשעג ןשירעטסיה ,ןדליו ַא ןיא סיוא יז טכערב עטלמוטעצ ַא

 ןביילב טינ ןײלַא ליו ךיא ,רעטסעװש ,ןעמַאמ ןיימ וצ סױרַא ךימ טזָאל,

 .ץרַאה ןיימ ןסירעגּפָא רימ טָאה'ס .."רימ טזָאל ,ריא טייז ּוװ ..!ןבעל
 ..טנעה ענעגייא יד טימ ךיז ןעמונעג קילגמוא ַאזַא

 טנעמָאמ ןייא ןיא .ָאד ךָאנ ןענייז םינלזג יד, ,ריא וצ ךיא גָאז ,"טגייווש,

 זדנוא ףיױא ,רעדניק יד ףיוא תונמחר טָאה ..ןעמענוצ עלַא זדנוא ןעמ ןעק
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 טימ ריא וצ ןפָאלעגוצ ןענייז עמַאמ ןיימ ןוא יורפ יד ,רעדניק יד ."ןעמעלַא

 טָאה יז ..ןגייווש לָאז יז ,יז ןטעבעג ,ןזדלַאה ןוא ןשוק יז ןעמונעג ,ןייוועג א

 ךיא בָאה טנעמָאמ םעד ןיא  :ריא וצ דער ךיא .ןקיאורַאב טלָאװעג טינ ךיז

 ןעמעלַא רַאפרעד זדנוא טליו ריא ןוא טױט ןרעכיז ַא ןופ טעװעטַארעג ךייא

 ..ןײגקעװַא ייז ןלָאז ,ליטש עלייוו ַא טייז ...ןכַאמ ךעלקילגמוא

 .ייברַאפ זיא הריד רעקידתונכש רעד ןופ למוט רעד .טקיאורַאב יז םיֹוק

 ןוש ןבָאה רעדרעמ יד .ליטש קידנעטשלופ ןרָאװעג זיא ּפערט יד ףיוא

 .טריפעגקעווַא תונברק ערעייז

 םיחצור יד ןוא העש רָאּפ ַא טרעיודעג רעדיו טָאה עקטסישט עטייווצ יד

 גרעבנענייוש .טפרַאדעג ןבָאה ייז לפיו רעמ ןשטנעמ טּפעלשעגפיונוצ ןבָאה

 עקירעביא יד רע טָאה ,ןַאמ 500 קידנעמענ .ןעייר יד טלייצעגרעביא טָאה

 זָאל ,עסייש רעד טימ קעװא :ןעיירשעגסיוא טימ ,סַאג ןופ ןבירטעגקעוװַא

 ..?עטכולפרַאפ יד טימ

 ןענייז ,סַאג רעזעלג ןבענ ,ןעייר עטצעל יד ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו יד

 יד ןשיװצ .טױט ןרעכיז ןופ ױזַא ךיז קידנעװעטַאר ,ןפָאלעצ ךיילג ךיז

 -- םייה רעד ןופ) סיבלוק ַאינָאס עניזוק ןיימ ןעוועג ךיוא זיא עטעװעטַארעג
 לָאמ ייווצ .הנשוש -- רעטכָאט רעייז ןוא ַאידָאלָאװ -- ןַאמ ריא טימ (ץרַאוװש

 ייז טָאה לָאמ ןטשרע םעד .סעיטרַאּפ יד ןיא ןעװעג גָאט םעד ייז ןענייז

 -עגנָא ןענייז רימ ןעוו ןַאד עקַאט ,ןעייר יד ןופ ןעמונעגסױרַא שטיווָאביײל

 ןבירטעגסױרַא גרעבנענייווש ייז טָאה טציא ןוא ,ָאטעג טייז רענעי ןופ ןעמוק

 ,טריפעגסיורַא רעדיוו ןעמ טָאה ןדיי עטּפַאכעג יד ...עקירעביא סלַא ,ןעייר יד ןופ

 ,.ליטש ןוא טסוּפ ןרָאװעג זיא ָאטעג ןיא

 ייווצ .גָאט ןקיטנייה ןפיוא יירפ ןיוש ןענייז רימ זַא ,רימ ןבָאה טניימעג

 המיתח עטוג ַא ,רופיכ םוי ןטוג ַא טַאהעג -- ןעמונעגוצ ןיֹוש סעיטרַאּפ

 .טקידנעעג טינ ךָאנ ןיא גָאט רעד ,ןיינ רעבָא ..ןטעבעגסיוא ךיז הבוט

 עיינ טרעהרעד ,רעטצנעפ יד ךרוד ,רימ ןבָאה םורַא עלייוו רעצרוק ַא ןיא

 ..ןביוהעגנָא רעדיו ךיז טָאה סע .ןדלַאװעג עיינ ,ןעיירשעג

 וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ןרעיוא עטציּפעעגנָא טימ ןבילבעג ןענייז רימ

 ,ּפערט ערעזדנוא ףיוא למוט ןדעי

 .!חתפ םימש ירעש !הליענ ןופ העש יד ,רעטצניפ ןעוועג ןיוש זיא'ס

 קידנעייז ,בוטש ןיא ןענַאטשעג רימ ןענייז סמעטָא ענעטלַאהעגנייא טימ

 תעב !הליענ -- סרעמַאה טימ יװ טּפַאלקעג טָאה ּפָאק ןיא .ץלַא וצ טיירג

 ..רעש תליענ
 .."םייחה רפסב ונמתחו ...םייחל ונרכז, ..?םימחר אסכ לע בשוי ךלמ לא,
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 לֿכז-.תוינערופ ינימ לכו ..ברחו רבד הלכ ..ךימחר רוכז ,ונכלמ וניבא,

 ....תוער תוריזג

 ..שאב יאב ןעמל ,םיחובט ןעמל ,םיגורה ןעמל השע ,ונכלמ וניבא,

 .."םשה שודיק לע

 ..ךידבע םד תמקנ וניניעל םוקנ ,ונכלמ וניבא,

 .."לארשי עמש,
 י-טרַאה ַא ןופ יווװ ףיוא ךיז ּפַאכ ךיא ..פערט יד ףיוא למוט ַא ,שער ַא

 עטנפָאװַאב יד ןופ טירט עשימַאכ ערעווש עטנַאקַאב טוג יד ..,ףָאלש ןרעווש

 ,..םינווי

 .ךיז ןרעטנענרעד טירט יד ..רעדיו טייג ןעמ ...רעדניק ,עזיל ,עמַאמ

 ןוא וצ טלַאה ךיא .סָאװטע ךיז טנפע ריט יד ...ריט רעד וצ וצ ףיול ךיא

 רעגײזטנַאה ןיימ ּפָארַא ךיא ּפַאכ עדנוקעס רעבלעז רעד ןיא ..ןיירַא טינ זָאל

 סָאד טמענ ןעמ זַא ,ליפ ךיא .טנַאה סניווטיל ןיא ןײֹרַא םיא ּפוטש ןוא

 זיא ןעמ זַא ,קידנליפ ..קירוצ ףױא טירט יד טעװעריקרַאֿפ ןעמ ןוא וצ

 ,עמַאמ ,יורפ רעד ףױא ןָאטעג לַאפ א ךיא ןיב ,ּפערט יד ןופ ּפָארַא ןיוש

 ..ןסיג ןעמונעג ךיז ןבָאה ןרערט עקידוז עסייה ןוא רעדניק

 ןיטולחל ייז ןבָאה ,ןעמוקעגרָאפ סעדנוקעס רָאּפ יד ןיא זיא ָאד סָאװ

 ךיז טָאה ריט יד יו ,ןעזעג רָאנ ןבָאה ייז .טקרעמַאב טינ ןוא ,טסווװעג טינ

  ..ןטלַאהרַאפ יז טָאה איבנה והילא ןוא ןענעפע ןעמונעג

 .איבנה והילא -- ןעװעג רעגייז-"אמיצ, רעד זיא טנעמָאמ םעד ןיא

 עקַאט סָאד זיא יצ -- ןרעלק ןעמונעג רימ ןבָאה ,ךיז וצ סָאװטע קידנעמוק

 ..?ףוס רעד ןיוש

 ,טרעהרעד ןבָאה רימ זיב ,טרעיודעג גנַאל רעדיוו טָאה עקטסישט עטירד יד

 ,ןרָאװעג ?קיאור , זיא'ס זַא

 ןופ טסוװעג .טקידנעעג ייז ןבָאה טנייה ףיוא זַא ,רימ ןבאה ןענַאטשרַאפ

 ןפרַאד ייז .ןַאלּפ ןגנערטש ַא טול ןטעברַא ןשטייד יד זַא ,קיטקַארּפ רעד

 ןייק םענייא ןייק ןעמענ טינ ןלעוװ ןוא ןשטנעמ לָאצ עטמיטשאב א ןעמענ

 ךיז טקידנע ןוא העש רעטמיטשַאב ַא ןיא ןָא ךיז טביוה עיצקַא יד .ןקירעביא

 "צור טימ ץלַא ,ךעלטקניּפ-שירעדרעמ וצ טייג ץלַא .העש רעטמיטשַאב ַא ןיא

 ,.,םעטסיס ןשילַאבינַאק-שימעדַאקַא ןַא טימ ,גנונעדרָא רעשיח

 "רעד ךיז רימ ןבָאה ,טזָאלעגּפָא לסיב ַא טָאה גנונַאּפש-ןװרענ יד ןעוו

 ,ןעמוקעג טינ ליומ ןיא ןסע ןסיב ןייק זיא גָאטייב ןטכענ ןופ זַא ,טנַאמ

 ,ןסיבעגוצ סָאװיסעּפע ,ייט קיניישט ןשירטקעלע םעד טכָאקעגפיוא טָאה'מ

 ..סרעגעלעג יד ףיוא ,רעדיילק יד ןיא ,ןלַאפעג ענעגָאלשעגרעדינ רעייז ןוא
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 ,ב"שת רָאי םעיינ ןופ רוּפיכימוי רעקילייה רעזדנוא ןעזעגסיוא טָאה ױזַא

 ,1941 רעבָאטקָא ןטשרע םעד ,ךָאװטימ

 ןבָאה ,בוטש ןופ סױרַא גָאטרַאפ ןענייז רימ זַא ,קיאור ךרודַא זיא טכַאנ יד

 ןָאטעגּפָא גָאט ןקיטכענ םעד ךשמב זיא סָאװ ,ןברוח ןטסיוו םעד ןעזרעד רימ

 ,סעיטרַאּפ יירד ןיא ,ןַאמ 1500 ייב טריפעגסורַא ןעמ טָאה ָאטעג ןופ ,ןרָאװעג

 ,רקפה ףיוא טײקשיטַאבעלַאב יד ,קידבורח ,טסוּפ ןבילבעג ןענייז רעזייחה ךס ַא

 .ןברוח רעקידנעטשלופ ַא -- טסיוו

 קילגמוא ןקיטכעג םענעמוקעגרָאפ ןגעוו ןסעגרַאפ םינכש ןבָאה ןיוש רעבָא

 -עג ךיז ןבָאה ייז :ןעגנוגנידַאב עיינ יד וצ טסַאטעגוצ דימו ףכית ךיז ןוא

 ןכַאז ענעבילבעגרעביא יד ןופ ךס ַא קיטייצכיילג ןעמונרַאפ ןוא רעמיורג טכַאמ

 ןסָאלשרַאפ טַארנדוי רעד טָאה רעזייה ענעבילבעגרעביא יד ןופ לייט רעניילק ַא

 ,סעדַאלקס יד ןיא ךיז וצ ןעמונעגניירַא ןכַאז ענעזָאלעגרעביא יד ןוא

 ןעגנַאגעגמורַא ןענײז ָאטעג ןופ ךעלסעג עקידכשוח עלָאמש יד ףיוא

 עטרעמָאירַאפ -- תֹוחּפשמ עצנַאג ןופ ןשטנעמ ענלצנייא ענעבילבעגרעביא

 ערעייז ןעװעטַאר וצ ידכ ,דנעוו וצ ךיז ּוװ ,קידנסיוו טינ ,עטלמוטעצ ןוא

 .ןבעל םוצ ןעהעש עטלייצעג ןבילבעג רָאנ זיא'ס עכלעוו ייב ,עטסטנעָאנ

 ןעװעטַאר וצ יבַא ,ןבעג טלָאװעג ןעמ טָאה גנוריצ ,ןטנַאילירב ,דלָאג

 ,טקַאהרַאפ ןענייז םימחר ירעש עלַא זַא ,ױזַא יו רעבָא

 טױט .טױט רעד -- ןעוװעג זיא טשרעהעג ָאד טָאה סָאװ ,עקיצנייא סָאד

 ,טױט טימ טייזרַאפ םורַא ןוא םורַא .טירט ןוא טירש ןדעי ףיוא

 ,טעברַא רעד וצ טָאטש ןיא קעװַא ךיא ןיב טימעג ַאזַא טימ טָא

 קילגמוא יינ ַא ןגעו טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה ץַאלּפ-טעברַא ןיימ ףיוא
 .ןפָארטעג זדנוא טָאה סָאװ

 ָאטעג ןטשרע ןיא עיצקַא-רופיכ-םוי יד

 ןטשרע ןיא טניוװעג ןבָאה סָאװ ,עּפורג רעזדנוא ןופ רעטעברַא יד
 ןָא גָאטיײיב ןופ .ייז ייב גָאטירוּפיכ-םוי ןגעוו טלייצרעד זדנוא ןבָאה ,ָאטעג
 רעד ןיא זַא ,עגנַאלק בילוצ גנומיטש עקיאורמוא ןַא ןעוועג טרָאד זיא

 ןוא ןסירעצ ןעװעג ןענייז סעילימַאפ ךס ַא .קיאור טינ ןיא ָאטעג רעניילק
 ,טרָאד טמענ ןעמ זַא ,תועידי עקירעיורט יד :סָאטעג עדייב ןיא טבעלעג ןבָאה
 רעד רעבָא ..טרָאד טמענ ןעמ .קינַאּפ ַא ןפורעגסױרַא ןדיי ךס ַא ייב ןבָאה
 ,שיילפ ןוא טולב ענעגייא סָאד ךָאד זיא ?טרָאד,

 -עג ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא קינײװ טינ ןעוװעג ךיוא רעבָא ןענייז סע
 רימ ,רענעמכאפ ןענײז רימ .ןעמענ טינ ןעמ טעװ זדנוא ןופ, זַא ,טסיירט
 .ןענייש ןבָאה
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 -נענייווש ןעמוקעגנײרַא ָאטעג ןיא זיא ,הליענ ךָאנ ןיוש ,טכַאנרַאפ ,טשרע

 ןעמ :ןסַאג יד ןופ ןשטנעמ ןעמונעג ןבָאה ייז .רעניוטיל חנחמ ַא טימ גרעב

 טנרעלעגנָא ןעװעג ןיוש ןעמ ןיא ָאד לייוװ ,ןטלַאהַאב ךיז ,ןפָאלעצ ךיז זיא
 ..עיצקַא רעטשרע רעד ןופ

 -ַאטשעג רעד ןַאד זיא ,רעווש רעייז ןעגנַאגעגוצ רעבירעד זיא עיצקַא יד

 ןשטנעמ טנזיוט ייווצ ןָאטעג-רעדָאפ ַא ןוא טַארנדוי ןיא קעװַא ץעיוװָאּפ

 ןוא יײצילָאּפ יד ןפורעגסױרַא טָאה ,קידנטכַארט גנַאל טינ ,טַארנדוי רעד

 ןשטנעמ לָאצ עטרעדָאפעג יד ןלעטשוצ ןוא עיצקַא יד ןבייהוצנָא טנדרָארַאפ

 ןעמ -- ןזײװַאב טנָאקעג טינ ךס ןייק ךיוא רעבָא טָאה יײצילָאּפ עשידיי יד

 יד ןַאד טָאה .טנַאקעג טָאה ןעמ רָאנ ּוװ ,ןבָארגַאב ןוא ןטלַאהַאב ךיז טָאה

 ןיוה וצ זיוה ןופ ןייג ןעמונעג ןבָאה ייז : עיצַאקָאװָארּפ א ןדנָאװעגנָא ײצילַאּפ

 -ָאק ןיא קעװַא לָאז רעד ,ןײשיןַאמכַאפ ַא טָאה סע רעװ ,ןדיי , :ןעיירש ןוא

 עלַא ."יירפ זיא רע ןוא ןייש םעד ןרירטסיגער ,רעױט-ָאטעג םייב ,טַאירַאסימ

 ערעייז טימ סַאג רעד ףיוא סױרַא ןענייז תוכאלמ-ילעב עקיטכיר ,עטוג ,עתמא

 טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ןוא טּפַאכעגוצ ךיילג ייז ןעמ טָאה -- .,ןענייש

 | ,רעניווטיל ןוא "ָאּפַאטשעג, ןופ

 העטסלופ רעד טימ טנעה יד ןיא ןענייש יד טימ ןעגנַאגעג ןענייז ןדיי יד
 -עגמוא ןענייז ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא .ןעשעג טשינרָאג טעװ ייז זַא ,טייקרעכיז

 ,סעכָאלעמלַאב עשידיי עטסעב יד ןרָאװעג טכַארב

 -טנַאה עשידיי יד ןופ טכַאניהרובק יד ןעוועג זיא רוּפיכ-םוי-יאצומ רעד

 ,ענליוו ןיא רעקרעוו

 עטכישעג יד טליצרעד זדנוא ןפיל יד ףיוא םיוש טימ ןבָאה ,ןדיי יד
 וצ העירק טושּפ ךָאד זיא'ס -- ןקיאורַאב ךיז טנעקעג טינ ןפוא םושב ןוא

 רעכעלרעדיוש ַאזַא ףיוא ןייז קיאעפ ןלָאז ,רעייטשרָאפ עשידיי ,ןדיי : ןסייר

 יד ןוא טַארנדוי ןופ ּפעק יד ףױא ןטָאשעג ךיז ןבָאה תוללק .עיצַאקָאװָארּפ
 ,ייצילַאּפ

 ,עטלמוטעצ ןוא עטלודעצ ןעגנַאגעגמורַא ןענייז םירבח ערעזדנוא ןופ ךס א

 עטנעָאנ ,ענעגייא ןרָאװעג ןעמונעגוצ ייז ייב ןענייז גָאט ןקיטכענ םעד ךשמב

 ןגעו ןשטייד "ערעזדנוא, טימ ןטעברַא ןעמונעג ךיילג ייז ןבָאה ,ןשטנעמ

 טגיילעגרַאפ ןעמ טָאה ,ךעלריטַאנ .עטסנעָאנ ערעייז עמרוט ןופ ןעמענסורַא

 ,טרָא-טעברַא רעזדנוא ףיוא ,זדנוא ייב .טלעג סעמוס עקיזיר "הבוט , רעד רַאפ

 -רעד רעטעּפש ךיז ןבָאה רימ יו ,רעטרע ערעדנַא ןיא ,ןעגנולעג טינ סָאד זיא

 טעװעטַארעגסױרַא טלעג סעמוס עסיורג רַאפ ,סרעכַאמ עשידיי ןבָאה ,טסּוװ

 .רַאנָאּפ ןופ -- סעקשיקול ןופ ןדיי עטלייצעג
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 עמרוט רעקשיקול ןיא

 עקידנגלָאפ טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה יורפ רעטײרפַאב ,לַאפוצייּפ-לע ,ַא ןופ

 רעטנזיוט ךָאנ טימ ןעמַאזוצ עמרוט רעקשיקול ןיא ןענופעג ךיז טָאה יז ;םיטרּפ

 -רעדמוא ןַא -- עגַאל יד ;טלופרעביא ןעוועג ןענייז ןרעמַאק יד .עכעלקילגמוא

 ,טיוט םעד ןטעבעג ךיז ףיוא טָאה ןעמ זַא ,עכעלגערט

 .ורפ ַא ןופ ןעמָאנ ַא סיוא טפור ןעמ ןוא רעמַאק יד ךיז טנפע גנילצולּפ
 ,ןפורעגּפָא טינ ךיילג ךיז טָאה רענייק סָאװ ,טנעמָאמ םעד קידנצונסיוא יז

 יז טָאה ןעמ !סָאד ןיב ךיא :ןבעגעג גָאז ַא ןוא ריט רעד וצ ןעגנורפשעגוצ זיא

 .ָאטעג ןיא טכַארבעג ןוא עמרוט ןופ טריפעגסורַא ןשטנעמ עכעלטע ךָאנ טימ

 זיא ,ןפורעג טָאה ןעמ עכלעוו ,יורפ יד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע

 ןייג יז לָאז סָאװ וצ .ןפורעגּפָא טינ ךיז טָאה יז רעבָא ,רעמַאק ןיא ןעוועג

 טינ בױא ייז ןפור ןעד סָאװ וצ ?טױט םוצ רעכיז ךָאד זיא טפור ןעמ זַא

 ?טוט םוצ
 ..טיוט ןפיוא ןטרַאװרעד טנָאקעג טינ ךיז טָאה ,ןגעקַאד יורפ ערעדנַא יד

 סָאװ טַאהעג טינ יוו-ייס בָאה ךיא -- :ןעגנורּפשעגוצ ןײלַא רעבירעד יז זיא

 ,עכעלטע ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןלַאפ עכלעזַא .ןבעל וצ

 :לַאפ ןרעדנַא ןַא טלייצרעד רימ טָאה'מ

 ?עטױל ענייז; ןופ עטסיל א טימ עמרוט ןיא ןעמוקעג זיא שטייד ַא

 ףשטנעמ עיטרַאּפ ןייז טלמַאזעגפיונוצ ןוא ןרעמַאק יד רעביא קעװַא זיא רע

 .סענעצס עקידנסײרצרַאה ןליּפשּפָא ןלַאפ עכלעזַא ייב ךיז ןגעלפ ,ךעלריטַאנ

 -סױרַא ןרַאפ .רעיוט-עמרוט םוצ קעװַא ייז טימ רע זיא ןשטנעמ ענייז קידנבָאה

 ןַאמ ןייא טימ טָאה רע זַא ,טקרעמַאב ןוא טלייצעגרעביא שטייד רעד טָאה ןייג

 טײטשרַאפ .ןייגקירוצ ןסייהעג םענייא טָאה רע .ןזיוועג טָאה עטסיל יד יװ ,רעמ

 ןעמונעגסורַא "שטייד רעטוג רעד, ןַאד טָאה .טלָאװעג טינ טָאה רענייק זַא ,ךיז

 ןופ םענייא ןסָאשרעד ,רעיוט םייב קידנעייטש ױזַא טָא ,ןוא רעװלָאוװער ןייז

 ,ןדיי יד

 שינכיײצרַאפ ןיימ ליפיוו ליפָאז ןוא עטיול עניימ רונ ןבַאה זומ ךיא

 ןטױט םעד ןגיל קידנזָאל .."!סָאל ,טכינ טביג לדניוש ןייק :טלַאהטנע

 .ָאטעג ןיא קעװַא ?עטיול ענייז , טימ רע זיא
 ןגעװ טסּוװעג ןיוש עקיבוטש ערעזדנוא ןבָאה ,טעבֹרַא רעד ןופ קידנעמוק

 ענעי זַא ,רעירפ ןעמ טָאה טדערעג .ָאטעג םענעי ןיא עיצקַא רעקיטכענ רעד

 ןשטנעמ הטיחש רעד וצ טרָאד טמענ ןעמ ביוא ןוא "עטצישעג , ַא זיא ָאטעג

 רעדיוו סָאװ וצ ?סוחי ריא טײטשַאב סָאװ ןיא ָאט ,ןייש ַא ןָא יצ ןייש ַא טימ

 ָאד !ןסַאג יד ןיא טגיל ןעמ ּוװ ,ןיהַא טרָאד ןביײלקרעבירַא ןוא ןכערב ךיז
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 ּוװ ּפָאק םעד ךָאד ןעמ טָאה ָאד ,טרָא ןַא ףיוא קינייװ-רעמ ךָאד ןעמ זיא

 ,עטכשוחרַאפ ,עטרעטצניפרַאפ ןעגנַאגעגמורַא ןעמ זיא ױזַא טָא ,ןגיילוצקעוװַא
 ןָאט וצ ךיז טימ סָאװ ,קידנסיוו טינ

 טרעױל טױט רעד ּוװ סייוו יג טנייה -- ָאטעג עטייווצ ,ָאטעג עטשרע
 !ריד ףיוא

 ןעמונעגוצ ָאטעג רעזדנוא ןופ ןעמ טָאה עיצקַא-רופיכ-םוי רעד תעשב

 -עגעגרעביא ,ןעיירטעג םעד ךיוא ייז ןשיווצ ,טַארנדוי ןופ רעטעברַאטימ ךס ַא

 .ה גנולײטּפָא-סגנודליב ןוא דרוטלוק ןוא ירעדניק רעד ןופ רעטייל םענעב

 רעניווטיל יד ייב ןרינעוורעטניא וצ ןסָאלשַאב טָאה טַארנדוי רעד .טייהטנוזעג

 -עג רעשיווטיל רעד ןיא קעװַא ךיא ןיב ןשטיווָאבײל טימ .לרוג רעייז ןגעוו
 ,12 רעמונ סַאג רענליוו ףיוא ָאּפַאטש

 רעטלע ןיא ,ןיווטיל ַא ,אגניטאפיא ןופ ףעש רעד ןעמונעגפיוא טָאה זדנוא
 ענעסַאגרַאפ טולב טימ ,רעקיסקוװלטימ ,רעצרַאװש ַא .קיסיירד רָאי ַא ןופ

 -עגּפָארַא ךיז ןופ רע טָאה ,טעניבַאק ןיא םיא וצ ןיײרַא ןענייז רימ זַא : ןגיוא

 טריפעגסיורַא טָאה'מ רעכלעוו ךרוד ,עמרוטיָאטעג רענליוו ןופ עקטרופ-רעיוט יד

 ,רַאנָאּפ ןייק ךיילג רעדָא ,ןיירַא עמרוט רעקשיקול ןיא
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 ץלַא .ענעשעק ןופ ןעמונעגסיורַא רע טָאה ןטייווצ ַא ,רעװלָאװער ןייא ןעמונ

 סָאװ ןָאטעג גערפ ַא שיווטיל ןיא טָאה רע .ךיז ןבענ שיט ןפיוא טגײלעגקעװַא

 טָאה ןיווטיל רעד .שיסור ןיא טרעפטנעעג םיא טָאה שטיוװָאביײל ,ןליוו רימ

 ןענייז רימ .טעּפש וצ טינ זיא'ס בוא ,ןטייהטנוזעג ןעיירפַאב וצ טגָאזעגוצ

 ןגױלפעגסױרַא לגילפ ףיוא יוװ ,טושּפ רָאנ ,ןעגנַאגעגסױרַא טינ טרָאד ןופ

 ןפיוא ןיוש שטיווָאבײל טגָאזעג טָאה -- ןשטנעב למוג ןפרַאד רימ --

 .עקידעבעל סױרַא רעדרעמ ַאזַא ןופ ןענייז רימ סָאװ -- סַאג

 םעד ןקור ןיײלַא .ןיזמוא ןַא ,תעגושמ ַא ןעוועג זיא רעהַא ןייג רעזדנוא

 ..ןייצ יד ןשיווצ היח רעד ּפָאק

 .ןעמוקעגסױורַא טינרָאג ץנעוורעטניא רעד ןופ זיא'ס זַא ,ךיז טיײטשרַאפ

 טעװ ָאטעג ןיא ךיוא זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא ןעגנובעלרעביא יד עלַא ךָאנ

 ןייווקיצנייא ןדיי טּפַאכעג ןעמ טָאה ,ָאטעג ןזיב .ןזָאל טינ ורוצ זדנוא ןעמ

 "נָא טזומעג ןעמ טָאה ,ןדיי לָאצ ערעסערג ַא ןעמענוצפיונוצ ידכ .ןסַאג יד ןופ

 ןעמענוצ ןעמ ןָאק ,ָאטעג ןיא זיא ןעמ זַא ,טנייה .ןעלטימ ענעדיישרַאפ ןדנעוו

 -נָאק ןכרוד .יירק א טינ טוט ןָאה ַא ,ליטש ,אש ןוא לָאמַאטימ ןדיי רעטנזיוט

 יד ךיז ןבָאה ,טרָא ןייא ףיױא גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד ןרירטנעצ

 .ןדיי יד ןטָארסױא ןופ טעברַא יד טרעטכיײלרַאפ ןשטייד

 טינ ןעוװעג רעדיו ָאטעג םעניילק ןיא זיא רעבָאטקָא ןט4 ןוא ןט3 םעד

 ןסַאג יד ןופ ןדיי טּפַאכעגוצ רעדיוו ןוא רעניווטיל ןעמוקעג ןענייז סע ,קיאור

 ןוא ,ָאטעג ןיא ןייֹרַא זיא ןעמ יו רעבירַא טינ ךָאנ זיא שדוח רעצנַאג ןייק

 לָאז סע בוא .ןדיי טנזיוט 5 זיב 4 ןופ ןקיליטרַאפ וצ ןזיװַאב ןעמ טָאה ןיוש

 | !סיוא טוג רימ ןעעז -- ָאּפמעט ןבלעז םעד טימ רעטייוו ןייג

 טימ ןעגנַאגעג רעדיוו זיא ןבעל סָאד ןוא ,געט רָאּפ ַא רעבירַא ןענייז'ס

 .טָאטש ןיא טעברַא רעד ֹוצ ןייג ןעמ טגעלפ ,סואיגָאט ןייא-גָאט .געוו ןייז

 ןענייז סָאװ ,ןטקודָארּפ ןגָארטעגנײרַא רעױט ןכרוד ןעמ טָאה זייווכעלסיב

 רעבָא ָאטעג ןיא ,קיליב רעייז טסָאקעג ןבָאה ןוא בורל ןעוועג טָאטש ןיא
 | ,רעייט רעייז ןעוועג ייז ןענייז

 עקידנפיול יד ץוחמ ןוא גָאט ןדעי ןפערט ךיז רימ ןגעלפ טַארנדוי ןיא

 רעד ןוא ןייא ןגעװו ןעוװעג סעומש רעקידנעטש רעד זיא ןטעברַא עלַאמרָאנ

 !ןעיצ ױזַא רימ ןלעװ ךָאנ גנַאל יו ?ףוס רעד ןייז טעװ סָאװ :ךַאז רעבלעז

 טָאה ,רעלדנעהניילק ַא ,דיי רעטושּפ ַא ,ןיוועל ,טַארנדוי ןֹופ דילגטימ רעד

 .ןפרַאד ןשטנעמ ןעמענ ןעמוק טציא ןלעװ ייז בוא :ןָאטעג גָאז ַא לָאמַא

 רעד -- "ץַאלּפ רעטיור,) "ץַאלּפ ןטיור, ןופ ןָאקלַאב ןפיוא ןייגפיורַא רימ

 (סַאג סָאלשּפָארַא ןוא -רעזעלג ,רעוועקטאי ,עשידיי :ןסַאג יד ןשיווצ קעדריפ

 :ןושלה הזב ןָאט ףור ַא ןוא
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 ,טיוט טניימ סָאד ביוא .טינ טייג .הטיחש רעד וצ ךייא טריפ'מ ,ןדיי

 !טרָא ןפיוא ָאד ןעשעג סָאד לָאז

 ,ןדייךמע עטושפ ןופ גנַאגױעקנַאדעג רעד ןעוועג זיא סָאד .ןייג טינ

 רעבָא טָאה ץנעגילעטניא יד ,רעוטייײטרַאּפ יד .רָאי ץנַאג ַא ןופ ןדיי ןופ

 | ,שרעדנַא ,סיוא טזייוו ,ןטלַאהעג

 ןסיורג ןטשרע םוצ טריפרעד עקַאט ןבָאה ןדיי עטושּפ ןופ דייר עקיזָאד יד

 ,טָאטש ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עיטרַאּפ רעטריפעגסורַא ןַא דצמ דנַאטשרעדיוװ

 ,סַאג ןפיוא ךיז ןגיילסיוא ןוא ןעיירש ןעמונעג ,טריפעג ייז טָאה ןעמ ןעוו

 זיא ,זיורבפיא םעד ןקיטשרעד זַא ,רָאלק זיא'ס .רעטייוו ןייג טלָאװעג טינ

 ןוא יירעסיש ַא טנפעעג ןבָאה ייז :רעװש רעייז טינ ןעמוקעגנָא ןשטייד יד

 ,רַאנָאּפ ףיוא טריפעגקעװַא תונברק יד

 ,רעקיטכיר ַא ןוא רעטנוזעג ַא ןעוועג זיא שטנעמירמע ןטושּפ ןופ שוח רעד

 -יישרַאפ ףיוא דנַאטשרעדיװ ןייז טרירטסנַאמעד ןָא טנעמָאמ ןטשרע ןופ טָאה רע

 | - ,םינפוא ענעד

 רעמיורג ןרָאװעג זיא ָאטעג רעזדנוא ןיא .געט עכעלטע ךרודַא ןענייז סע

 ןשטנעמ ךס ַא ןעגנַאגעגסױרַא ָאטעג רעזדנוא ןופ ןענייז גָאט ןדעי .רעיירפ ןוא

 ,רימ טימ ןענהצע ךיז ןגעלפ ךס ַא .ָאטעג םענעי ןיא ךיז טנדרָאעגנייא ןוא

 ָאד ןעק רעוו ,טייטשרַאפ ריא יו טוט, :טגָאזעג ייז בָאה ךיא .ןָאט וצ סָאװ

 ,ףייז טעװ רעטייוו סָאװ ןעז ןרימ .ביילב ןיילַא ךיא .ןבעג הצע ןַא

 ."ןייז טעוו רעטייוו סָאװ, םעד ףיוא ןטרַאװ וצ גנַאל ןעמוקעגסיוא טינ זיא'ס

 סעקטסישט עקידרעטייוו יד

 יַּפִא יד ןופ סרעטייל יד טימ טַארנדוי ןופ ןעגנוציז יד ןופ רענייא ףיוא

 ןטסקינײװעניא םעד ןרעכיז ןופ עגַארפ יד ןרָאװעג טכַארטַאב זיא ,ןעגנולייט

 ןייז ןלָאז עכלעוו ,ןענייש עקירעהעג טימ לַאנָאסרעּפ-עיצַארטסינימדַארָאטעג

 סעקטסישט עלַא יד ייב .סעקטסישט יד ןופ טצישעג סָאמ רעסיוועג ַא ןיא

 ליפ ייז ןשיװצ ,רעטעברַאטימ ךס ַא ןרָאװעג ןעמונעגוצ זדנוא ייב ןענייז

 ןענייז רעטעברַאטימ עטנעָאנ עכעלטע סָאװ ץוחַא .ןשטנעמ עקיטכיוו רעייז
 -נב רעד קעװַא זיא עטשרע יד ןופ רענייא .ָאטעג רענעי ןיא קעװַא םתס

 רימ ייב טעברַאעג געט עטשרע יד טָאה רעכלעוו ,טלַאטשעגטוג ץעיווָאד
 ,ןירערעל סלַא ,יורפ ןייז ןֹוא ,גנולײטּפָא-תוריד רעד ןיא

 ןשטנעמ עכעלטע ךיז רימ ןבָאה ,אבר אנעשוה ,רעבָאטקָא ןט12 םעד ,קיטנוז

 רעװעקטַאי ףיױא טניוװעג טָאה רע .בוטש ןיא ןָאדרָאג המלש ייב ןפָארטעג

 ןקידנעטש ַא טַאהעג רע טָאה רעטכעווזיוה ןכרוד ןוא ,ףיוה סכעלאק ןיא סָאג

 זיא -- רעווש סעשטיווָאבײל -- ןָאדרָאג המלש .טָאטש רעד טימ טקַאטנָאק
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 לכ ןופ ןעוועג בוטש ןיא םיא ייב זיא טציא ךיוא ןוא ריבג ַא דיי ַא ןעוועג
 שיט רעד ןיא ןגעווטסעדנופ ,בוטש ןיא גנע גונעג ןעוועג זיא'ס םגה .בוט
 ןשטנּוװעגוצ ךיז טָאה ןעמ .ןרָאי עקילָאמַא ןיא יו ,רעקידבוט-םוי ַא ןעוועג
 גָאט ןקיאור ןייק ןבָאה טנָאקעג טינ ןעמ טָאה ָאטעג ןיא רעבָא .רָאי קיאור ַא
 ..רָאי קיאור ַא טינ יאדװַא ןוא

 ןיא ןענייז (1941 רעבָאטקָא 15--16) תוכוס גחיורסיא ןוא הרות-תחמש
 יינסָאדנופ טָאה ןעמ ןוא סעקטסישט ןעמוקעגרָאפ רעדיו ָאטעג רעזדנוא
 ָאטעג יד .רעכעלרעדיוש ַא ןעוועג זיא ןברוח רעד .ןדיי ךס ַא טריפעגסיורַא
 ,טנעקעג רָאנ טָאה סע רעוװ .טקידיילעגסיוא טפלעה ַא יװ רעמ ןעוועג ןיוש זיא
 "םוי ןופ ןיוש טָאה ןעמ ּוװ ,ָאטעג רענעי ןיא ןפָאלטנַא זדנוא ןופ זיא רעד
 געט יד זיא ָאטעג ןיא זדנוא ייב גנומיטש יד .טרירעג טינ םענייק ןָא רוּפיכ
 ןיא זדנוא וצ ןעמ טגעלפ גָאט ןדעי סָאװ ,טימרעד ,רערעווש ךָאנ ןרָאװעג
 יז טָאה'מ .סעקילַאק ןוא עקנַארק ,עטלַא :ןדיי סעיטרַאּפ ןריפניירַא ָאטעג
 ןוא ןריטיוק טגעלפ גנולײטּפָא-תוריד רעזדנוא ןוא ,תומישר טימ טגנערבעג
 רעזדנוא טימ לָאמש טלַאה'ס זַא ,ןעזנייא ןעמונעג ןיוש טָאה ןעמ .ןעמענוצ ייז
 ןגעווטסעדנופ .ןגױא ערעזדנוא ףיױוא טכיל ַא יװ ןעגנַאגעגסיױא זיא יז ,ָאטעג
 קידנעטשלופ לענש ױזַא לָאז ָאטעג סָאד זַא ,טלעטשעגרָאפ טינ ךיז רימ ןבָאה

 .ןרעו טרידיווקיל
 ןענייז ןוא ָאטעג סָאד ץזָאלרַאפ ללכב ןעמונעג ןבָאה טיילעגנוי עסיוועג

 ןעוועג זיא עטשרע יד ןופ רענייא .ןיירַא טָאטש ןיא ,טייז רענעי ףיוא קעװַא
 דוס םעד טיורטרַאפ רימ טָאה רעטָאפ ןייז .יקסלָאגימער ר"ד רעגנוי רעד
 רע טָאה ָאטעג ןרעסיוא ,שיווטיל טוג ןעק ,גנוי זיא רע, :ייברעד קידנגָאז
 טעװ ,ןעזוצסיורָאפ זיא'ס יװ .ָאטעג ןיא יו ,ןבעל ןביילב וצ ןסנַאש רעמ ךס ַא
 טימ סָאװ .ָאטעג ןופ סױרַא ןַאד עקַאט זיא רע .ןרידיווקיל ןעמעלַא זדנוא ןעמ
 .טינ ךיא סייוו ,טריסַאּפ רעטייוו טָאה םיא

 ןופ ףליה רעד טימ ןרָאפעגסױרַא ןדיי ךס ַא ןענייז געט עבלעז יד ןיא
 ןעוועג זיא טרָאד .טנגעג רעדיל ןיא טּפוהרעד ,דנַאלסורסייװ ןייק ,ןשטייד
 ןרָאפעגקעװַא ןיהַא עקַאט ןענייז ןדיי ךס ַא .רעקיאור קיסעמשינטלעהרַאפ
 ןרעוו וצ טכַארבעגמוא טרָאד טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ ידכ

 ןקוקנָא סָאד ןעוועג עטסכעלנייּפ סָאד זיא ןעגנובעלרעביא עלַא ןופ רָאנ
 -נדוי רעשיטַארקָאטסירַא רעד ,רענעי סָאװ ,ןטרָאּפסנַארט-הרוחס עקידעבעל יד
 ,ןעועג רָאלק טעמכ ןיוש זיא'ס .ןקישנײרַא גָאט ןדעי זדנוא ֹוצ טגעלפ ,טַאר
 ןעמ טגעלפ ,רעלטיה .רעטעמתחעג ַא זיא ָאטעג רעזדנוא ןופ לרוג רעד זַא
 ..ןסע ןבעג ייז ןוא "הרוחס ,, ָא-יד ןטלַאה טינ טעװ ,ָאטעג ןיא זדנוא ייב ןגָאז

 טגעלפ סע יװ) ןעמעוו ןופ ןוא ןענַאװנופ קידנסיוו טינ ,געט יד טָא ןיא
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 טײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה (תוריזג עקידנעמוקנָא עלַא טימ ןעשעג ךעלנייווטנ

 ןענײשיטעברַא עלעג עיינ טיירג ןעמ זַא ,ןעגנַאלק

 ןענייש עלעג הרדס יד

 עקיטציאזיב עלַא זַא דער ןעמונעג ןעמ טָאה ןטייהניײא-טעברַא יד ןיא

 ,ןענײש-טעברַא עניורב ,עיינ ןעמוק ןלעװ טרָא רעייז ףיוא ,טרילונַא ןרעוו ןענייש

 ,ןענייש עלעג, :ןעמָאנ ןטימ טניורקעג ךיילג ןענייש יד ןבָאה ןדיי

 עיינ יד ךָאנ געיעג ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה ןטייהנײא-טעברַא עלַא ןיא/

 ערעייז ןופ סעטסיל טלעטשעגפיונוצ ןבָאה ןרידַאגירב עשידיי יד .ןענייש עלעג

 ,רעבעגטיורב ערעייז וצ ייז טגנַאלרעד ןוא רעטעברַא
 -רַאפ וצ טניוװעג ןעוועג ןיוש ןעמ זיא םישדח עכעלטע יד ןופ ףיול ןיא

 ןענייש ,סעיפַארגָאטָאפ טימ ןענייש טַאהעג ןיוש ןבָאה רימ .ןענייש ענעדייש

 לּפמעטש ַא טימ ןענייש ,ץיירקנקַאה ַא טימ ןענייש ,לּפמעטש ןשיווטיל ןטימ
 ןעמוקעגוצ טציא ןזיא עיצקעלָאק רעד וצ .ערעדנַא ךָאנ ןוא ?רעטעברַאיךַאפ,

 רעצרַאװש רעד ייז טליוה, :טגָאזעג ןבָאה ךס ַא .רעטרילָאק ַא -- ןייש ַא ךָאנ

 ןבָאה סע סָאװ ,טרעװ םעד ןבָאה ןלָאז ייז ןענייש עלעג ערעייז טימ רָאי

 ."ןענייש ערעייז

 !טנעה יד ןיא ןענייש יד טימ וליפַא ,טיוט םוצ ןדיי טריפעגסױרַא טָאה'מ

 ,ךעלריּפַאּפ עיינ יד טָא ןעמוקַאב וצ ןעימַאב ךיז ןעמונעג ןעמ טָאה ןגעווטסעדנופ

 ,ערעדנַא עלַא טימ יו שרעדנַא זיא ןענייש ָאייד טימ זַא ,טליפעג טָאה ןעמ

 ,טציא זיב סָאװ

 עריא רַאפ ןענייש ןבעגעגסױרַא טייהנײא-טעברַא עדעי טָאה טציא זיב

 רעד ןיא ןשימ טינ ךיז טגעלפ טמַא-טעברַא רעשישטייד רעד .ןײלַא רעטעברַא

 זיא'ס ּוװ ,טמַא-טעברַא רעשישטייד רעד טריזינַאגרָא טסעפ ךיז טָאה טציא .ךַאז

 ,םינינע עשידיי רַאפ גנולײטּפָא עלעיצעּפס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג

 ײטּפָא עלעיצעּפס ךיוא ךיז ייב טַאהעג טָאה טמַא-טעברַא רעקיזָאד רעד

 טָאה רע .ןסורסייוו ,רעניווטיל ,ןקַאילָאּפ טעברַא רעד וצ ןריברעוו רַאפ ןעגנול

 .סַאג רענליוו ףיוא ןענופעג ךיז

 ,ןײיגניײרַא טרָאטעג טינ ןיהַא ךיוא דיי ַא טָאה ,ןטמַא ערעדנַא עלַא ןיא יו

 עכלעוו ייב ,ןשטייד יד ןקידיילרעד ןגעלפ רעטעברַא עשידיי ןגעוו םינינע עלַא

 "ןרידַאגירב עשידיי יד ןופ ןעמונעג טציא ןבָאה ייז .ןדיי טעברַאעג ןבָאה סע

 ןענייש עלעג ןעמוקַאבסױרַא ייז רַאפ טפרַאדעג ןוא סעטסיל ,רעטעברַא

 ןשטייד ?עטוג ,ענעגייא יד , ןופ ןעמוקַאב טָאה ןעמ סָאװ ,ןסורג עטשרע יד

 -ַאב קרַאטש ןטייהנייא עלַא ןיא טרעוו רעטעברַא לָאצ יד זַא ,ןעוועג זיא

 .עניילק ַא ןייז ןענייש לָאצ יד טעוװו אליממ ,טצענערג
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 לָאצ יד טמיטשַאב ןיײלַא טמַא-טעברַא רעד זַא ,טסוװרעד ךיז טָאה'מ

 ,טסּוװעג ןיוש ןעמ טָאה ייברעד .רעדנוזַאב טייהנייא רעדעי רַאפ רעטעברַא
 ןעמוקַאב טינרָאג ללכב ןלעװ ןטייהנייא עקיטכיוו-טינ-שירעטילימ ךס ַא זַא

 ןעװעג זיא ןענייש עלעג עקיטציאזיב יד ןופ ןעזסיוא רעד :סעיינ ַא ךָאנ

 טלייצרעד ,טציא .םערָאפ רעד טל ייס ,חסונ ןטיול ייס ,רענעדיישרַאפ ַא

 יעמונ ,טַאמרָאפ ןייא ,חסונ ןייא טיול קורדעג ןייז ןלעװ ןענייש יד זַא ,ןעמ

 ךָאנ ןענייז ןענייש יד ,רוציקכ .עטעמתחעג טמַאיטעברַא ןכרוד ןוא עטריר

 ןפַאשעג ןיוש ךיז ןבָאה ייז םורַא רעבָא ,ןעוועג טינ טכיליגָאט רעד ףיוא

 ןעמ טָאה -- ןייש ַאזַא ןעמוקַאב וצ ןעגנילעג טעוו'ס ןעמעוו .סעדנעגעל

 .עילימַאפ ןייז ןוא ךיז רַאפ ןבעל םוצ לטעצ ַא טמוקַאב רעד -- טביולגעג

 -עלעט עשישטייד יד רַאפ .טקידנעעג טעברַא יד ךיז טָאה טייהנייא ןיימ ןיא
 ןוא עטסנעש יד טימ ןרעמיצ רעקילדנעצ טצופעגסיוא רימ ןבָאה סעקטסינָאפ
 ךָאנ וצרעד .װ .ַא .א שעװ ,טנַאװעגטעב ,סענַאװיד ,לבעמ עשידיי עטסרעייט
 ןזיוורעס עטסרעײט יד טימ רעמיצסע ןכעלרעה ַא טקיטרַאפעגסיוא רימ ןבָאה
 רעמיצ ַא ,לַאז-ןעייל רעלעיצעּפס ַא ןעוועג זיא רעטייוו .קעטשַאב םענרעבליז ןוא
 ןבָאה רימ לפיו רעבָא ,ןיליירפ רעטסטלע רעד רַאפ ַָארויב ַא ,ןרעכיור םוצ

 יד ךיז טָאה ,טעברַאעג טינ ןבָאה רימ םַאזגנַאל יו ,טעברַא יד ןגיוצעג טינ
 ךיז רימ ןגעלפ געט עצנַאג .טקידנעעג ךָאד ,ערעזדנוא "טייקיטעט עשירעפעש,
 ,ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ קידנסיוו טינ ,ףיוה ןסיורג ןרעביא ןעיײרדמורַא

 רימ ןבָאה ןענייש עלעג יד טימ ןינע רעד לעוטקַא ןרָאװעג זיא'ס ןעוו

 טימ ןגרָאזַאב זדנוא לָאז רע ,ריציּפָא רעזדנוא וצ טדנעוװעג ,ךעלריטַאנ ,ךיז

 ערעזדנוא עלַא ןופ עטסיל ַא ןעמונעג רע טָאה ,הליחתכל .ןענייש עלעג עיינ יד

 .ןינע םעד טימ ןעמענראפ וצ ךיז קידנגָאזוצ ,רעטעברַא

 רעשישטייד רעד זַא ,ןדלָאמעג זדנוא רע טָאה םורַא געט רַאּפ ַא ןיא

 ןענייז רימ ןעוו .ןקיטעטשַאב וצ עטסיל אזַא טגָאזעגּפָא םיא טָאה טמַא-טעברַא

 ןריבורּפ טעװ רע זַא ,םעד ףױא ןעגנַאגעגנייא רע זיא ,ןענַאטשעגוצ םיא וצ

 ,געיעג ַא ןבױהעגנָא ןַאד ךיז טָאה .זדנוא ןופ לייט ַא רַאּפ ןענייש ןעמוקַאב

 ילירב ,דלָאג טגײילעגרָאפ םיא טָאה ןעמ ,ןפוא ןטַאוירּפ ַא ףיוא רעדעי

 .וװ .ַא .א ןטנַאי

 ןיב ייז ןשיוצ ,8 ןַאמ א ןופ עטסיל ַא טכַאמעג רע טָאה ףוס-לכ-ףוס

 -ַאּפַא רעזיד, :טגָאזעג עּפורג רעזדנוא ןצ טָאה רע לייוו ,ןעוועג ךיא ךיוא

 ןוא רעקעהטָאּפַא רעטרימָאלּפיד ךּוא ןיב ךיא ,עגעלָאק ןיימ טסיא רעקעהט

 יד ;טנכערעגסיוא טינרָאג ךיא בָאה קילג ַאזַא ףיוא .?יירעגָארד ענייא עבַאה

 ..ןעװעג אנקמ ןיוש ךימ ןבָאה ןדיי עקירעביא
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 לקערב ןייק ןעמ טָאה ןגָאװצ עלַא ןופ ןוא געט קעװַא רעדיוו ןענייז סע

 .ןעזעג טינ ןגיוא יד רַאפ ןייש
 ריא טגיילעגרָאפ ,עקשטייד רעטסטלע רעד וצ טדנעוװעג ךיז בָאה ךיא

 .ןייש ַא רימ רַאפ ןעמוקַאב וצ ןעז לָאז יז ,רעגייז םענעדלָאג סיורפ ןיימ

 .ןטעב ןוא טמַאיטעברַא ןיא ןייג וצ טגָאזעגוצ ךעלפעה רעייז רימ טָאה יז

 סיורג טימ ןוא ךיז וצ ןפורעגנײרַא ךימ יז טָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 ןעדוי ענייק ףרַאד טייהנייא רעזדנוא , .טינ טייג סע זַא ,טרעלקרעד ןרעױדַאב

 ,"ןעגיטפעשעב

 רעביור ןָא המקנ

 עמערַאװ ןייק טינ ןבָאה רימ זַא ,ןעזעגמורַא ךיז רימ ןבָאה ָאטעג ןיא

 ןבילבעג זיא בוטש רענעזָאלרַאפ רעזדנוא ןיא יו תויה .רעדניק יד רַאפ שעוו

 -טסירק יד ֹוצ עלעטעצ ַא טקישעגקעװַא ךיא בָאה ,רעדיײלק ןוא שעװ םי ַא

 ךיוא יו ,דניק ןרַאפ ןכַאז לסיב א ןעגנערב רימ ןלָאז ייז זַא ,םינכש עכעל

 .ןדוּפ יד ןיא ןבילבעג בוטש ןיא ןענייז סָאװ ,ןטקודָארּפ ערעסעב יד ןופ לסיב ַא

 ןיא ןעמוקעג עקַאט ַאקסװָאקושז עטנכש עגנוי יד זיא םורַא געט ייווצ ןיא

 רעכעלטנרָא ןַא רעבָא ,רעטעברַא-רעלָאמ רעטושּפ ַא ,ןַאמ ריא ןופ גנוטיילגַאב

 בָאה ךיא .ןכַאז ענעדיישרַאפ טימ שיוק ןסיורג ַא רימ טכַארבעג ןוא ,שטנעמ

 ,טיורב ןבַאל ןבלַאה ַא ןעמונעגסױרַא ךיא בָאה שיוק ןופ .טיירפרעד קרַאטש ךיז

 י-רעדנופ ליימ ַא ןעקנוטשעג טָאה סע ןכלעװ ןופ ,שיילפ ענעסעּפעש קיטש ַא

 ,ךעלציּפ ףיוא ענעסירעצ שעוװ עשרעדניק ךעלקיטש עכעלטע ךָאנ וצרעד .סנטייוו

 זיא ,טריסערעטניא ןטסקרַאטשמַא ךימ טָאה סָאװ שעװ יד .סעטַאמש עטושּפ

 ןימ ףױא .ןעמענ וצ טינ טנַאה ןיא ,סעטַאמש םתס ,ערעזדנוא ןעוועג טינ

 טָאה ,רעדיילק ןוא שעװ ערעזדנוא ,ןטקֹודָארּפ ערעזדנוא ןענייז ּוװ ,עגַארפ

 יד .ןעמונעגוצ ,ןטידנַאב עשיווטיל יד ,ייז ןבָאה ץלַא; :טרעפטנעעג רימ יז

 ענעגייא ןופ טכַארבעג ךייא ךיא בָאה סָאד .עטסוּפ ַא ,עקידייל ַא זיא בוטש

 רעקידמיצולּפ ריא ןופ ןרָאװעג טרירעג קרַאטש ןיב ךיא ."טיורב ןגייא ןוא ןכַאז

 ןוא טיורב סָאד רָאנ ךיז רַאפ ןעמונעג ןוא טקנַאדַאב ריא קיצרַאה ,טייקסטוג

 ןעועג ןענייז סָאד ,ןבעגעגּפָא ריא ךיא בָאה ןכַאז ערעדנַא עלַא .לּפָאטרַאק

 ,טימרעד טשטייטעגסיוא ךיא בָאה ?טייקסטוג , ריא .סעטנַארט עזָאלטרעװ שממ
 ףױה ןופ שזורטס ןטימ רימ ייב ןעוועג יז זיא רעירפ געט עכעלטע טימ סָאװ

 ,לרעמעק"ןליוק רעזדנוא ןופ ןליוק ןָאט יירד ַא "טפיוקרַאפ , ריא בָאה ךיא ןוא

 ,טיורב ךעלבעל רַאּפ ַא רַאֿפ
 -סיוא עלַא ןבָאה ,השעמ עצנַאג יד ןבעגעגרעביא םייחרעדניא בָאה'כ ןעוו

 ןסעגרַאפ ןיוש טסָאה וד, :טגָאזעג טָאה עמַאמ יד .טײקוװלַאנ ןיימ טכַאלעג
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 ןעװעג ךָאנ ןענייז רימ ןעװו ,טּפַאכעג טנעה יד ןופ זדנוא ייב טָאה יז יו

 | ...בוטש ןיא

 רעד ייב ,ןסָאלשַאב בָאה ךיא ןוא ןסָארדרַאפ ךעלקערש ךַאז יד טָאה רימ

 .טרַאנעגּפָא עקַאט ךימ טָאה יז ביוא ,ןענרעלוצנָא יז טייהנגעלעג רעטשרע

 ןבָאה ףרַאד רע זַא ,ריציפָא רעזדנוא ּפֶא ךיז טפור געט יד ןיא טקנוּפ

 -ביירש רעקילדנעצ טכַארבעגנָא ןעוועג ןענייז ןינב ןיא .שיטביירש םענייש ַא

 ,רענייא ךָאנ טסולגרַאפ עקעי םעד ךיז טָאה ,ןטייווצ ןופ רענעש רענייא ,ןשיט

 .םיא וצ ךיא גָאז ,"שיטביירש ןלופטכַארּפ א בָאה ךיא,

 ןעק ןײלַא ךיא זַא ,םיא רעפטנע ךיא .שטייד רעד טגָאז ,"םיא גנערב ָאט,

 ערעסערג ַא ןעמענ רע זומ ,ליוו רע ביוא .הריד ןיא ךיז וצ טָאטש ןיא ןייג טינ

 ןעמַאזוצ ןייג ןלעװו רימ ןוא רעטעברַא עּפורג

 ןיא רימ וצ קעװַא ןענייז עכלעוו ,ןַאמ סקעז טלעטשַאב ןַאד טָאה רע

 ,טייג רימ סָאװ ןגעו ןבעגעגרעביא םירבח יד ךיא בָאה געוו ןפיוא .גנוניווו

 ךיא לעװ ,ךָאנ ןעוו .רעמ סָאװ סענעשעק יד ןיא ןגייל ןלָאז ייז ןטעבעג ןוא

 ?בוטש ןיא ךיז ייב ןייז וצ טייהנגעלעג אזַא ןבָאה

 טימ ןעזרעד ךימ טָאה ןיטסירק יד ןעוו .בוטש ןיא ןיײרַא ןענייז רימ

 יו סייוו ןרָאװעג יז זיא ,ריציפָא ןשישטייד ַא ןופ גנוטײלגַאב ןיא ,ןדיי ךָאנ

 -רעד, ןײלַא ריא טימ לָאז ךיא ,טדנעוװעג ךיילג ךיז רימ וצ טָאה יז .ךלַאק

 וצ לָאז יז זַא ,טגָאזעג ןוא ריציפָא ןפיוא ןזיוועגנָא ריא בָאה ךיא .?ןקידייל

 רימ ּוװ ,רעמיצ ןיימ לייוו ,שיטביירש ןיימ זיא'ס ּוו ,טגערפ רע .ןדער םיא

 ןיירַא ןעמעלַא ךיא ריפ ןַאד .טינ טרעפטנע יז .טסוּפ ןעוועג זיא ,ןײרַא ןענייז

 -עגנָא ןרעמיצ עדייב .ןושל ןָא ןבילבעג ןיב ךיא ."ןרעמיצ ייווצ עריא ,, ןיא

 ..סטוג ןוא בָאה רעזדנוא טימ טלעטש

 ."שּפיה ,שּפיה .ַאי ,ַאי, ,ריציפָא םעד ךיא זייוו --- שיטביירש ןיימ זיא טָא

 ..עקעי םעד ,םיא טלעפעג סע

 קעדישז רעד טָא, .,ריציפֶא רעד טגערפ -- "1 ריד וצ שיט רעד טמוק יו,

 ...עוורעשטס יד ,יז טרעפטנע ,"ןטלַאהַאב םוצ ןבעגעג רימ סע טָאה

 וד זַא ,הנותח ַא ןליטשּפָא דלַאב לעוו ךיא ,עשז טרַאו ָאט ,ױזַא ביוא

 ,ןעקנעדעג ךימ טסעוו

 סרעטכָאט ןיימ יז טגָארט טָא, ,םיא וצ ךיא גָאז ,"ריציפָא רעה ,טעז ריא,

 ןוא שעװ ערעזדנוא ןענייז סָאד ,ךיש סיורפ ןיימ ןענייז ריא ףיוא ,דיילק

 זיא רעכלעוו ,רעמלַא םעד ףיוא סייר ַא ןבעגעג ייברעד בָאה ךיא ."רעדיילק

 "וצ ץלַא סָאד טמענ, ,רעדײלק ןוא שעוו רעזדנוא טימ לופ ןעוועג עקַאט
 טינ רימ ןבָאה םעד ףיוא יו רעמ .ריציפָא רעד ןָאטעג יירשעג ַא טָאה

 ןעמונעג טָאה ןעמ ןוא קעּפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז טנעמָאמ ןיא .טרַאװעג
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 ןטירד ַא ,ןטייוװצ א ,דָאלפוש ַא טנפעעג טָאה ןעמ ןעו .שיטביירש םוצ ךיז

 -ןעמַאד ןוא -רענעמ עיינ עטסרעייט יד .ןגעמרַאפ ַא ןענופעג ןטרָאד ןעמ טָאה

 עטסנעש יד ,טייצ-המחלמ רעד ףיוא טפיוקעגנָא טָאה רעטסעווש ןיימ סָאװ ,שעוו

 ןדָאלּפוש ענעדָאלעגנָא -- ,ןקירטש םוצ לָאװ ענייר עטסעב יד ,רעכעטשיט

 םענ ַא סָאד טנעה רָאּפ סקעז ןבָאה ןטונימ עטלייצעג ןיא .סטֹוג ןוא בָאה טימ

 .בוטש ןופ ןגָארטעגסױרַא ץלַא ליפעג-חמקנ סיורג טימ ןוא ,ןָאטעג

 ןבָאה םעד ץוחַא ,ןעזעג טָאה ריציפָא רעד סָאװ סָאד ןעמונעג טָאה'מ

 ןענייז רימ .טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע סָאװ ,סענעשעק יד ןיא טגיײלעג עלַא

 ןעמונעגטימ ךיז טימ ןבָאה רימ לפיוו ,ןכַאז רעמ טימ ענעדָאלעגנָא סױרַא

 | .ןײרַא ָאטעג ןיא קידנעייג

 ריציפָא רעד טָאה ,ץַאלּפ-טעברַא רעזדנוא ףיוא ןעמוקעג ןענייז רימ ןעוו

 יּפֶא רימ ןכַאז עקיטיינ טינ םיא רַאפ יד ןוא .ךיז רַאפ ןגעמרַאפ א ןעמונעגוצ

 טקעלקעג ,ןבעגעגּפָא רימ טָאה רע סָאװ ,סָאד טָאה ןגעווטסעדנופ .ןבעגעג
 סָאװ ,ןכַאז לייט רעטסערג רעד .טלעג עמוס עשפיה ַא ןופרעד ןכַאמ וצ ףיוא

 ןיא ןבילבעג ,עיצַאדיװקיל רעד תעב ךָאנרעד ןענייז ,ןעמוקַאבקירוצ כָאה ךיא

 רַאפרעד .ןעוועג הנהנ טינ ןגעמרַאפ ןיימ ןופ ךיא בָאה ליפ זַא ױזַא ,ָאטעג

 ןיא סָאװ ,לַאפ רעקיזָאד רעד ,בגַא .עיצקַאפסיטַאס ַא טַאהעג רעבָא רימ ןבָאה

 ךס ַא רַאפ ערעל עטוג ַא ןעוועג זיא ,טנגעג רעד ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב דלַאב

 ..תומשנ עכעלטסירק ,עקילייה ,ערעייט ,עכלעזַא

 ןוא רעטכעווזױה רעזדנוא ןעמוקעג רימ וצ זיא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 טנעה יד ךיז ןבייר םינכש עקימורַא עלַא זַא ,טלייצרעד רימ החמש סיורג טימ

 ..טנרעלעגנָא יז בָאה ךיא סָאװ ,םעד בילוצ ,דיירפ רַאפ

 טניפעג ןעמ זַא ,זיא רקיע רעד .ןדָאזיּפע עניילק ץלַא רעבָא ןענייז סָאד

 .ןעגנערב טעוװ ןגרָאמ רעד סָאװ טינ טסייוו ןעמ ןוא והותה םלוע ןַא ףיוא ךיז

 צ

 ןדעי טימ רעטסנרע ןרָאװעג לייוורעד ןזיא ָאטעג רעזדנוא ןיא עגַאל יד

 ןײגקעװַא ןעמונעג ךיוא טָאה ,קעװַא ןענייז קלָאפ ןופ ליפ סָאװ ץוחַא ,גָאט

 גנַאהנעמַאזוצ ןיא .רעטשטאפ ר"ד קעװַא זיא רעטשרע רעד .ץנעגילעטניא יד

 טעמכ זיא ָאטעג סָאד ,לַאדנַאקס ַא ןכָארבעגסױא טַארנדוי ןיא זיא טימרעד
 זַא ,טמיטשַאב ָאטעג עטשרע סָאד ןַאד טָאה .ףליה רעשיניצידעמ ןָא ןבילבעג

 טכַאנייב ןוא ָאטעג םעניילק םעד ןיא גָאט ןדעי ןעמוק ןלָאז םיריוטקָאד עקינייא

 ,ןזָאלרַאפ קירוצ סָאד

 טַארנדוי ןיא זיא ,טנװָא 9-8 רעגײזַא ,רעבָאטקָא ןט20 םעד ,קיטנַאמ

 טלדנַאהעג ךיז טָאה סע  .גנוטַארַאב א ןטלַאהעגּפָא ןוא סאקארוב ןעמוקעג
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 ןייז רַאפ ןעמוקַאב ףרַאד טַארנדי רעד סָאװ ,ןענייש עלעג לָאצ ַא ןגעוו

 טרעדנוה ייווצ ןופ המישר רעטלעטשעגוצ ַא ןופ ךמס ןפיוא ,עיצַארטסינימדַא

 .ןעמוקַאב טינ טַארנדוי רעד טעװ ליפ ױזַא זַא ,טרעלקרעד טָאה סאקארוב .ןַאמ

 זַא ,זיא תמא רעד) ,/5 רימ ןוא 250 טַארנדוי רעטשרע רעד טעװ ןעמוקַאב

 .(ןענייש 400 ןעמוקַאב טָאה טַארנדוי רעטשרע רעד

 טדערעג םיא טימ בָאה ךיא ןוא עלייו עשפיה ַא ןסעזעג ךָאנ זיא רע

 זדנוא טָאה טַארטסיגַאמ רעד .טלעג-הריד סָאד ןלָאצנייא ןופ ןפוא םעד ןגעוו

 ,חטש ןצנַאג ןרַאפ טלעגיהריד ןלָאצ ןגעוו ווירב ןלעיציפָא ןַא טקישעגנײרַא

 :ױזַא טעטיול ווירב רעלעניגירַא רעד .טמענרַאפ ָאטעג סָאד סָאװ
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 ,1 רעמונ ָאטעג ןיא טעטימָאק ןשידיי ןופ רעציזרָאפ םוצ,

 ןוא עטניוװַאב ,ָאטעג ןיא ןעגנוניוו ןדיי ךרוד ןצונַאב ןרַאפ

 רעד טעװ ,םינינב ערעדנַא ענעדיײשרַאפ ךיוא יו ,עטניוװַאב טינ

 ירעגריב רעה ןטימ םכסה ןיא ,ענליו טָאטש ןֹופ טַארטסיגַאמ

 ,ָאטעג ןופ טעטימָאק ןשידי םעד ןובשח ַא ןלעטשוצ ,רעטסיימ

 יוװנײא-ָאטעג יד ןופ ןריסַאקנייא עמוס עקיזָאד יד ףרַאד רעכלעוו

 י-נײרַא ןעמ ףרַאד ,גנונעכער רעד טיול ,עמוס ענײמעגלַא יד .רענ

 עסַאק רעד ןיא רעדָא ,קנַאב ןלַאנומָאק ןופ עסַאק ןיא ןגָארט

 ,4 סָאג עוָאדַאס ,ענליוו טָאטש רעד ןופ ןָאיַאר-גנוניוװ ןטרעפ ןופ

 :טעטימָאק רעשידיי רעד ףרַאד םעד בילוצ

 -הריד סָאד ןריסַאקוצניא ףיוא עסַאק-הסנכה ַא ןענעפע .א

 ןכעלטרָאװטנַארַאפ א ןעמיטשַאב ןוא רענױװנײא-ָאטעג יד ןופ טלעג

 ,רעריסַאק

 ,ענליו טָאטש רעד ןופ ןָאיַאריגנוניױװ ןט4 ןופ ןעמוקַאב .ב

 עכלעוו ,טלעג-הריד רַאפ ןעגנונעכער ןביירשוצסיוא ףיוא רעכיב

 -עג ַא טױל ,סרעטלַאװרַאפיזוה יד ןרעו ןבעגעגסורַא ןלעוו

 : .עיצַארעמונ ןוא המישר רעקירעה

 ,רעריסַאק ןכרוד ךובגָאט ַא ןוא ךוב-הסנכה ַא ןריפ .ג

 ּפָאטלּפמעטש ,תונובשה יד טיול טלעג טמענ רעריסַאק רעד

 ךיז טביירש ןוא ןעמוקַאב טלעג סָאד טָאה רע זַא ,ןובשח םעד

 ,רעלָאצ רעד טמוקַאב ענייא עכלעוו ןופ ,סעיּפָאק 2 ןיא רעטנוא
 .עסַאק ןיא טביילב עטייווצ יד

 טול ,ןייא רעריסַאק רעד טביירש טלעג סָאד ןעמוקַאב ןכָאנ

 -נַאלַאב ךובגָאט רעד .ךובגָאט ןיא ןוא ךוב-הסנכה ןיא,תונובשח יד

 ןוא רעריסַאק ןכרוד ןבירשעגרעטנוא טרעװ ןוא ךעלגעט ךיז טריס



 ןטקיטכעמלופַאב ןייז ךרוד רעדָא ,טעטימָאק ןשידיי ןופ רעציזרָאפ

 .שדוח ַא לָאמנייא ןעמ טריסנַאלַאב ךוב-הסנכה סָאד .ןטמַאַאב

 -הסנכה ןיא ןעמענוצנָא טכער ןייק טינ טָאה רעריסַאק רעד

 טעטימָאק ןשידיי ןרַאפ טינ ,רעטלעג ערעדנַא םוש ןייק עסַאק

 .ןענָאזרעּפ עטַאוװירּפ ערעדנַא רַאפ טינ ןוא ָאטעג ןופ

 ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא רעריסַאק ןופ טייקיטעט רעד רַאפ
 .ָאטעג ןיא טעטימָאק ןשידיי ןופ רעציזרָאפ רעד

 זירק ןופ רעטלַאװרַאפ -- שישוראנ .ש (-3

 רעטלַאהכוב -- סאנושטשורק (-=נ)

1 

 :ןענייש עלעג 10 ןשטיווָאבײל ןבעגעגרעביא סאקארוב טָאה ןייגקעװַא ןרַאפ

 רעד ןיא ןרָאפרעבירַא ךיילג ןפרַאד עכלעוו ,סעקרענשזריק-רעטּופ יד רַאפ 5

 ןיא ןשטיווָאבײל ןבעגעג רע טָאה ןענייש 5 ןוא ,"סילייק , קירבַאפ-רעטופ

 רעגיײזַא .עטריסערעטניארַאפ יד וצ ןקישוצּפָא ןוא ןליפוצסיוא ףיוא ָאקנַאלב

 עקיאור ַא ךיז קידנשטניוו ,טנגעזעג עלַא ךיז רימ ןבָאה טכַאנייב ןעצ בלַאה

 ,טכַאנ

 "טכַאנ עטוג ַא, ןגָאז טינ ןעמ טגעלפ ,ָאטעג ןיא רעבירַא זיא ןעמ טייז
 ?טכַאנ עקיאור ַא, רָאנ

 ,ןטנַאיצילָאּפ ךרוד ,טקישעגרעדנַאנופ שטיווָאבײל טָאה ןייגקעװַא ןרַאפ

 ןענָאזרעּפ עקידנפערטַאב יד וצ ןענייש ענעמוקַאב יד

 ַאטעג רעזדנוא טימ זַא ,טקיאורַאב ןעמעלַא ךיא בָאה ,םייהַא קידנעמוק

 טסייה ,ןענייש עלעג 75 טגָאזעגוצ טָאה סאקארוב לייוו ,ךעלרעפעג ױזַא טינ זיא

 ,ןריטסיזקע טעװ ָאטעג סָאד זַא ,סָאד

 זיא רעגייטש רעד יװ ,ענעָאטעגנָא-בלַאה ,ןפָאלש טגיילעג ךיז ןבָאה רימ
 ,זדנוא ייב ןעוועג

 .ָאטעג םעד ןיא טכַאנ עטצעל רעזדנוא ןעוועג זיא סָאד

 ַאטעג (םעניילק) ןטייווצ םעד ןוֿפ עיצַאדיווקיל

 -רעד זיא למוט ןוא שער רעכעלקערש ַא ,טּפַאכעגפיוא ךיז ןבָאה רימ
= 

 בָאה ,הליחתכל .רעטצנעפ ַא וצ ןפָאלעגוצ ןיב ךיא ,סַאג ןופ זדנוא וצ ןעגנַאג

 ּפָארַא קוק ךיא .טכַאנ-טסברַאה ערעטצניפ ַא ןעוועג זיא'ס ,ןעזעג טינרָאג ךיא

 ,ךעלעּפמעל -ןשַאט עשירטקעלע ןופ ךעלרעייפ עקידלקניפ עזרעד ןוא ךַאד ןופ

233 



 -סיוא עדליוו רימ וצ ןעגנַאגרעד ןענייז ,ךַאד ןפיוא ןגיוצעגסיוא ױזַא קידנגיל

 .(רעלענש ,רעלענש) "!ואאשטיירג !ואאשטיירג, :רעניוװטיל ןופ ןעיירשעג

 -עגסיוא עטלפייווצרַאפ ןעמונעגפיוא ןרעיוא עניימ ןיוש ןבָאה םיצולּפ

 ןיא זיא עקטסישט עיינ ַא זַא ,ןרָאװעג רָאלק רימ רַאפ זיא'ס .שידיי ןיא ןעיירש

 רעד ףיֹוא ,סיפ יד ףיוא ןעוועג עקיבוטש עלַא ןענייז לַאטנעמָאמ .גנַאג ןלופ

 ןשיוצ טדערעג ..טרַאװעג טָאה ןעמ ןוא ךעלקעּפיטנַאה עניילק טכַאמעג לענש

 עכעלטע טימ ןצנַאגניא .סנייא םורַא זיא רעגייז רעד ,דײשַאב טכוזעג ,ךיז

 ָאטעג סָאד זַא ,קידנרעכיזרַאפ ,סַאקַארוב ָאטעג ןופ סױרַא זיא קירוצ העש

 רעד לפיוו ,ליפ ױזַא טינ ,תמא .ןענייש עלעג טגָאזעגוצ טָאה ןוא טביילב

 ,לָאצ עסיועג ַא ןכָארּפשרַאפ רע טָאה ךָאד רעבָא ןטעבעג טָאה טַארנדוי

 טעװעטַאר יו ,טציא ןעמ טוט סָאװ ?"הנותח, עיינ עקיטציא יד טײדַאב סָאװ

 ?סױרַא ךיז ןעמ

 רעדניק ייווצ יד טימ יורפ יד סױרַא ךיא ביירט ,קידנטכַארט גנַאל טינ

 ךיא ,ייז קעדרַאפ ןוא ןכַאז עלעקנוט בוטש ןיא ףיונוצ םענ ךיא .ךַאד ןפיוא

 ,בוטש ןיא ןציז ןבילבעג רימ ןענייז ןעמַאמ רעד טימ

 ןעגנָאהרַאפ ךיא בָאה ,ךַאד ןפיוא רעדניק יד טימ יורפ יד "?קידנגרָאזַאב,

 לטימ סלַא טנידעג עקַאט ןבָאה עכלעוו ,ןצָאק עלעקנוט טימ רעטצנעפ יד

 סָאג ןפיוא .טמעטָאעגּפָא רעיירפ בָאה ןוא ,טכיל עקיבוטש יד ןעלקנוטרַאפ וצ

 רעד ךָאד זיא'ס) ןעזרעד טינ טרָאד ןופ ייז ןעמ טעוװ ,ךשוח-רעטצניפ זיא

 ךיױא ייז ןעמ טעװ ,רעטצנעפ ןכרוד קידנקוק ,בוטש ןופ ןוא (קָאטש רעטרעפ

 ..ענילעמ ערעכיז ,עטוג ַא ,ָאזלַא ,ןקרעמַאב טינ

 דלודעגמוא טימ טרַאװעג ,ייווצ --- העש ַא ןסעזענּפָא .רימ ןענייז ױזַא טָא

 סעקעי יד ןופ קיטקַאט יד .ןקידנע ךיז טעוו עיצקַא יד ןעו טנעמָאמ ןפיוא

 רעגייז ןטימ ,שיטַאמעטסיס ,ןַאלּפ ַא טימ ןטעברַא ייז :טנעקעג ןיוש רימ ןבָאה

 .טנַאה ןיא
 ,קע ןייק טינ טמענ סע ןוא העש יירד רעבָא ןיוש טרעיוד עיצקַא יד

 טרעטנענרעד עיצקַא יד זַא ,ןדלַאװעג ןוא תולוק יד טיול ,ןליפ רימ ,טרעקרַאפ

 -רעייפ יד ןעעז ןוא ןעיירשעג יד רעטכידעג ןרעה רימ .לקניוו רעזדנוא וצ ךיז

 רעשיטירק טרעװ עגַאל רעזדנוא .רעטנענ ץלַא ךעלעּפמעל-ןשַאט יד ןופ ךעל

 ,טונימ וצ טונימ ןופ
 בָאה ,ןטנוא :ּפָאק ןיא קנַאדעג ַא ןָאטעג גָאלש ַא רימ טָאה גנילצולפ

 םיחצור יד ןעוו .ריטיגנַאגנײרַא יד טרַאּפשרַאפ ,רענעמוקעג רעטצעל סלַא ךיא

 קינייועניא ןופ זיא ריט יד זַא ,ןעז ןוא גנַאגנײרַא םעד וצ ןייגוצ ןלעוו

 ןשטנעמ ןַארַאפ ןענייז ָאד זַא ,ןמיס רעטלוב ַא ןייז ייז רַאפ סָאד טעװ ,טכַאמרַאפ

 ליטש ןוא ןפָאלעגּפָארַא לענש רעבירעד ךיא ןיב .ריט יד ןסיירפיוא ןלעװ ייז ןוא
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 ןיא ,קָאטש ןטשרע ןפיוא .טנפעעג קיטכיזרָאפ יז ןוא ריט יד טלטייקעגפיוא

 טרָאד .םינקז-בשומ רעשירָאזיװָארּפ ַאזַא ןעוװעג ןיא ,זילק סרתסא הרובד

 ןופ עטכַארבעג ,טייל עטריזילַארַאּפ-בלַאה ,עטלַא עכעלטע ןענופעג ךיז ןבָאה

 .ָאטעג ןסיורג ,ןטשרע םעד

 ענרעזיא טימ ןסייר רעניוטיל יד יו ,טרעהעג רימ ןֿבָאה בוטש ןיא

 ,ןעמָארק עטכַאמרַאפ ןופ ,ןרעלעק ענעסָאלשעג ןופ רעטצנעפ ,ןריט ןעמָאל

 טײטשטנַא ָאד .ןָא ךיז טבייה גָאט רעד ,סַאג ןפיוא ןעירַאש ןיוש טמענ סע

 יד טימ יורפ יד טעװ ךַאד ןפיוא ןביילב גנַאל .םעלבָארּפ טייווצ א ןיוש

 .ןקעדטנַא יײז טעװ טכיליגָאט סָאד לייו ,ןענעק טינ רעדניק

 ןרעביא ןעגנַאגעגמורַא רעקיניזנַאװ א יו ךיא ןיב רעצ ןוא טסגנַא ןיא

 ,עילימַאפ יד ןעװעטַאר וצ ידכ ,ןָאט ָאד ןעמ ןָאק סָאװ טרעלקעג ןוא רעמיצ

 עטלייצעג טימ ךיז ןפרָאװעגכרוד ,רעטצנעפ םוצ וצ ךיא ןיב טייצ וצ טייצ ןופ

 ךיז טעװ דלַאב זַא ,טסיירטעג ייז ןוא רעדניק ןוא יורפ רעד טימ רעטרעוו

 .ןקידנע עקטסישט יד

 טרעװ יז ,טרעקרַאפ .עדנע ןייק טינ רעבָא טמענ עקטסישט רעד ֹוצ

 עטלפייווצרַאפ יד .ןעיירשעג עכעלרעמָאי ךיז ןגָארטרעד סַאג ןופ ,רעקרַאטש

 ןכַאמ עגושמ טושּפ ןענעק רעדניק ןוא ןעיורפ ןופ תולוק

 וצ ךיז ּוװ ןשינעטלעהַאב טכוזעג ןבָאה ,תויח יֹוו עטגָאיעג ,ןשטנעמ

 .חצר תוכמ ןגָאלשעג ןוא טגָאיעגכָאנ ןבָאה רעניווטיל יד .ןעװעטַאר

 ,קידנסיוו טינ רעמיצ ןיא ןעגנַאגעגמורַא ךיא ןיב רעטלפייווצרַאפ קרַאטש ַא

 סָאװ ָאטינ, :ןעמַאמ רעד וצ גָאז ַא ךיא ביג גנילצולּפ .ןָאט וצ ןבייהוצנָא סָאװ

 זדנוא ֹוצ ךיוא דלַאב טמיטשַאב טעװ ןעמ ,טרעיוד עיצקַא יד ,ןרילרַאפ וצ

 לעװ ךיא ,דנַאבמערָא ןַא ףױא עטנעל עסייוו ַא ךיילג רימ ךַאמ .ןכיירגרעד

 ןטנוא ןײגּפָארַא ןוא ,ןטנַאיצילַאּפ עשידיי יד ןגָארט סע יװ ױזַא ןָאטנָא סָאד

 טוג ןעוועג ןיוש זיא'ס ,רעטופ םעד ןָאטעגנָא בָאה ךיא ."רעניווטיל יד וצ

 ןפיוא ,דנַאבמערָא ןסייו םעד לברַא ןפיוא ןגױצעגפױרַא ,ןסיורדניא טלַאק

 ,קָאטש ןטשרע ןזיב ,ןטנוא ּפָארַא ןיב ןוא סָאלש א ןעגנָאהעגפיוא ךיא בָאה ריט

 זױלק סרתסא הרובד ןופ ריט רעד ןבענ טלעטשעגקעװַא ךיז ךיא בָאה ָאד

 ,.טרַאװעג ןוא

 עשינווי עטנַאקַאביטוג יד ךיא רעהרעד ,טייצ עשּפיה ַא קידנעײטשּפָא
 ןזיװַאב ךיז ןבָאה סע .טֹרָא ןיימ וצ טרעווילגעגוצ ןבילבעג ןיב ךיא .טירט

 סָאװ ,ךימ טגערפ רענייא .סעקעינש עגנוי ,ןטַאדלָאס עשיווטיל עגנוי ייווצ

 עטלַא יד ןטיה טלעטשעגקעװַא ָאד ךימ טָאה'מ , :םיא ךיא רעפטנע ,ָאד וט ךיא
 ?ןעמענוצ ייז טעו עכלעוו ,רופ ַא ןעמוק טעוװ דלַאב ,טייל

 זַא ,סױטש ַא רענייא רימ טגנַאלרעד ,טרָאװ ַא רימ קידנרעפטנע טינ
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 טנעה יד ןכָארבעצ טינ בָאה ךיא ןַא .ּפערט עלַא ןופ ןלַאפעגּפָארַא ןיב ךיא

 ..םימשה ןמ סנ ַא טושּפ ןעשעג זיא ,סיפ ןוא

 ןעמונעג ןוא דרע רעד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז ךיא בָאה רעקידעבעל ַא םיוק

 בָאה'כ ּוו ,ףיוהכרוד ןיא טשרע ךיז ךיא בָאה ןטלַאהרַאפ .טעּפמיא טימ ןפיול

 קידנעמוק .םעטָא םעד לסיב א טּפַאכעגּפָא ןוא עלעקניו ַא ןיא טקורַאפ ךיז

 -פיױרַא ךָאד ןלעװ ןטידנַאב יד ? ָאד ךיא ייטש סָאװ : ךיז ךיא ּפַאכ ,ךיז וצ סָאװטע

 ןיימ ןעמַאװצ םענ ךיא .ןָאטּפָא ןלעוו ייז סָאוו טייוו טָאג ןוא בוטש ןיא ןייג

 זיא רענייק -- ּפערט יד ףױא ףױרַא ףיול ךיא .קירוצ ףיול ןוא חוכ לסיב
 ןוא בוטש ןיא ךיז וצ ךיא ףיול .ָאטינ זיא רענייק -- רעכעה ףיול ךיא .ָאטינ

 טרעװ סע .ןפָא בלַאה ריט יד ,ןסירעגּפָא בוטש ןופ סָאלש רעד -- עזרעד

 יד וו טעב םייב טייטש ןיוטיל רעגנוי רעד :ןגא יד רַאפ רעטצניפ רימ

 -- יז טקיטש רע ןוא ,עגָאלדָאּפ רעד וצ טזָאלעגּפָארַא ּפָאק ןטימ טגיל עמַאמ

 ,(טלעג ,ביג דלָאג) "...וגיניפ ,יַאװַאד אטאלאז, :קידנעיירש

 רעד ןוא סלבור עשיטעווָאס קילדנעצ עכעלטע ןטָאשעצ ןענייז טעב ןבענ

 - ..ךיז טגרעוו ןוא טלכרָאכ יז ןוא ,עמַאמ יד טקיטש ןיווטיל
 ענעשעק ןופ סױרַא ּפַאכ ,טעב םֹוצ וצ ךיא ףיול ענעצס יד קידנעעזרעד

 זָאל ,טלעג וטסָאה טָא -- ךיא גָאז ,ַאנ, .ןיוטיל םעד ביג ןוא טלעג לקעּפ ַא

 טלעג סָאד ןעמונעגוצ טָאה טידנַאב רעד .."טלעג ןייק טינ טָאה יז ,ּפָא יז

 . עגעלָאק ןייז טימ רע זיא טרָאװ ַא ןגָאז וצ ןָא ןוא (לבור עשיטעיווָאס 200)

 ...קעװַא

 יורפ ןיימ טימ רעטרעװ עכעלטע טּפַאכעג ,רעטצנעפ םוצ וצ ןיב ךיא

 .ענעצס עצנַאג יד טרעהעג טוג ןבָאה ייז זַא ,סױרַא ךיז טזייוו .רעדניק ןוא

 ןעמ טָאה ךַאד ןפיוא ןגיל רעמ .קיטכיל טוג ןעוועג ןיוש זיא סַאג ןפיוא

 ,ןיב ךיא .בוטש ןיא ןײֹרַא ןענייז רעדניק יד טימ יורפ יד .טנעקעג טינ ןיוש

 ?ןטסָאּפ ןיימ ףיוא , ּפָארַא קירוצ ,רעירפ יװ

 ןטסָאּפ ןימ ףױא ןענַאטשעג טינ טעברַא ןָא ךיא ןיב גנַאל

 עקעט ַא טימ ,עקטרוק רענרעדעל ַא ןיא ןיווטיל ַא ףױרַא זיא זיולק םוצ
 .ַָאּפַאטשעג רעשיווטיל רעד ןופ רעריפנָא רעד ןייז וצ סיוא טעז רע .טנַאה ןיא

 .ןומזּפ ןקידרעירפ ןיימ םיא ךיא רעפטנע ,ָאד וט ךיֹא סָאװ ,עגַארפ ןייז ףיוא

 עטלַא יד ןעמענוצ טעװ ןעמ זיב ָאד טרַאװ ,טנַאיצילַאּפ רעשידיי ַא ןיב ךיא
 ןעמעלַא, ,ךיא רעפטנע ,"ןיינ, ,ךימ רע טגערפ ,? ָאד רעוו זיא ןביוא , ,טייל

 ךיז טנעק ריא ,עטיב  ,רעטייו רע טגערפ 7? תמא טסגָאז וד, ."ןעמונעגוצ

 ןעזרעד רע טָאה טרָאד ,קָאטש ןטייווצ ןפיוא ףױרַא זיא רע ."ןגייצרעביא

 ,הריד ןייא ןיא ןפָאלעגנײרַא זיא רע .תוריד עטסוּפ ןוא ןריט ענעפָא ךיז רַאפ
 יד .ּפָארַא רע זיא ,ןײרַא ןעמַאמ רעד ןיא קידנעלדיז ןוא ,רעטייווצ ַא ןיא
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 "רַאפ זיא רע ,שינעּפַאלקצרַאה טימ ןעגנַאגעגכָאנ םיא ךיא ןיב טייצ עצנַאג

 קעלש לפיוו !גנַאל יװ ףיוא רעבָא ..קַאלש ַא ןופ ןרָאװעג רוטּפ ,ןדנוווש

 ?ןקידנע עידעגַארט יד ךיז טעװ ןעוו ?ןיײגפױרַא ךָאנ ָאד ןלעוו

 ,זייווקיצנייא ןעמוק ןבױהעגנָא ,ןטידנַאב יד ,ייז ןבָאה ןָא טנעמָאמ םעד ןופ

 ןבָאה עכעלטע .ןומזּפ ןבלעז םעד קידנעטש ייז לייצרעד ךיא .סעּפורג ןיא רעדָא

 ,קָאטש ןטשרע ןויב ףױרַא ןענייז ערעדנַא ;קעװַא ןענייז ןוא טביילגעג רימ

 ןסיורג ַא ןוא ןריט ענעּפָא רָאנ םוטעמוא קידנעעז ןוא קָאטש ןטייווצ ןזיב לייט ַא

 ןפָארטעגנָא ךיוא רעבַא בָאה ךיא .קירוצ טרעקעגמוא ךיז ייז ןבָאה ,ןברוח

 ףױרַא ןענייז ןוא טבױלגעג טינ רימ ןבָאה עכלעוו ,סעכוי עכלעזַא ףיוא

 זיא סע רעכלעװ ףיוא ריט ןיימ זיב ןעגנַאגרעד ןוא ךיוהרעדניא רָאג זיב

 יז הריוב תילב ךיא בָאה טכעלש זיא'ס זַא ,קידנעעז .סָאלש א ןעגנָאהעג

 ייז ייברעד ןוא עילימַאפ ןיימ טציז סָאלש ןרעטניה זַא ,תמא םעד טגָאזעג

 ןפוא םעד ףיוא רימ זיא לָאמ ייווצ ..ןײרַא עּפַאל רעד ןיא טקורעגניײרַא

 רימ זיא רעבָא ןלַאפ ייווצ ןיא .ריט ןיימ ןופ רעדרעמ יד ןעמענוצוצ ןעגנולעג

 בוטש ןיא ןריפנײרַא ייז ,ריט יד ןענעפע טזומעג בָאה ךיא ,ןעגנולעג טינ ךַאז יד
 ,עילימַאפ ןיימ ןזייוו ןוא

 ןעגנַאגעגסױא .קערש טימ ןעמוקעגּפָא ךיא ןיב ןלַאפ יד ןיא ךיֹוא רעבָא
 טלײצעגנָא ךיא בָאה טיצ רעד רַאפ .טלעג סעמוס ערעסערג וצ סָאד זיא

 קידנעעז ..תומשנ ערעזדנוא ךָאנ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,סעיטרַאּפ (17) ןצעביז

 יד ןרענעלקרַאפ ןעמונעג ךיא בָאה ,ףוס ןייק טינ טמענ רעייג יד טימ זַא

 -- עקידרעטייוו יד ,לבור 200 ןבעגעג ךיא בָאה םיחצור עטשרע יד ,סעמוס-טלעג

 ,לבור 50 וליפַא ןוא 100 ,200 ֹוצ רָאנ

 רעד וצ טינ עדנע ןייק טמענ סע ןוא 2 ,2 ,12 ,10 ןיוש זיא רעגייז רעד

 ייב ?ןטיײדַאב סָאד ןעק סָאװ ,ּפָאק םעד ןכָארבעג ךיז בָאה ךיא .עקטסישט

 ןבלַאה ןויב ױזַא ןוא ןגערפ טנעקעג טינ ךָאד ךיא בָאה רעניווטיל עקידנכוז יד

 ,ךיז ןעניפעג רימ טלעוװ ַא רַאפ סָאװ ףיֹוא טסּוװעג טינ ךיא בָאה גָאט

 ןיימ ףיוא ןיוש ייטש ךיא .גָאטײב 4 דלַאב ןעוועג ןיוש זיא רעגייז רעד

 סעקַאטַא עלַא ןגָאלשוצּפָא ןעגנולעג רימ זיא טציא זיב ,10 העש ַא "ןטסָאּפ
 ?רעטייוו סָאװ ןוא ,םיאנוש יד ןופ

 טנַאדנעמָאק רעד ,יקסריוװַאּפ טַאקָאװדַא טפיול סע יו ,ךיא עזרעד גנילצולּפ

 גערפ ןוא ּפָארַא ךיא ףיול ,ךס ןייק קידנרעלק טינ .יײצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ
 טרידיווקיל ןעמ, :רעטלמוטעצ ַא רימ טרעפטנע רע .רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,םיא
 ריא יו ךיז טעװעטַאר ,ָאטעג םענעי ןיא ףיול ךיא .ָאטעג סָאד קידנעטשלופ
 רעוועקטאי וצ ףיוה סעסעלײמַאר ךרוד ןפָאלעג ךיילג זיא רע ןוא ..."רָאנ טנעק
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 רעױט ַא ךרוד רעדָא ,טנַאװ רעד ךרוד ,טרָאד ןופ ,טנייש סע יװ ,ידכ ,סַאג

 ןענַאד ןופ ךיז ןגירקוצסורַא ,סַאג רעטיירב ףיוא סױרַא טייג סָאװ

 ,גנַאל ױזַא טרעיוד עקטסישט יד סָאװרַאפ ,ןרָאװעג רָאלק רימ רַאפ זיא סע

 טרַאװעג ָאד בָאה ךיא יאמלה ,טעשזירגעג ךיז ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא

 ןופ ןעגנובעלרעביא יד טָא ,םינּפ לכ לע .טנעמָאמ ןכעלרעדיוש ,ןטצעל ןזיב

 ילוש רעד ןיב ןײלַא ךיא .ןרָאּפשרַאפ טנעקעג ךיא בָאה תעליתעמ ןקיטנייה

 ..עגַאל רעשיגַארט ,גנַאגסױא ןָא ,רעקיטציא רעזדנוא ןיא רעקיד

 ,קידלוש טינ ,קידלוש ָאי -- ךיז ןעשזירג סָאד ןפלעה רעבָא טעװ סָאװ
 ןעװעטַאר וצ ךיז רעטייוו ןעז זומ ןעמ

 ?ןָאט וצ ןָא רעבָא ןעמ טבייה סָאװ

 ןייק העש ייוצ עטצעל יד ךיא בָאה ,קילג םוצ .5 ןיוש זיא רעגייז רעד

 ךיא רעהרעד םיצולּפ ,ןרָאװעג רעטסעפ לסיב ַא ןיב ךיא .טַאהעג טינ ?טסעג,

 - ,ףיוה ןפיוא למוט ַא
 עּפורג ַא עזרעד ןוא רעטצנעפ ןכרוד ּפָאק םעד סױרַא קיטכיזרָאפ קור ךיא

 ןטנוא ּפָארַא ףיול ךיא .ןעיירש עלַא ,ןדער עלַא .שטייד ַא םורַא ןעלגניר ןדיי

 רעד זַא ,רימ טרעפטנע רענייא .רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,ןדיי יד ייב גערפ ןוא

 -ייז ַא) "רעייג, ַא רעבָא ליוו רע ,ָאטעג רעטשרע רעד ןיא ןריפ ייז ליוו עקעי

 ,דיי רעד טנָאמ ,"רעהַא ביג ָאט .ךיא גָאז ,"ןבעג םיא לעװ ךיא ,טוג, (.רעג

 .ףָאט דער ַא ןײלַא םיא טימ לע ךיא ,רָאנ טרַאװ,
 רימ ,עילימַאפ ןיימ ָאד בָאה ךיא, :םיא גָאז ןוא שטייד םוצ וצ ייג ךיא

 םענייש ַא רַאפרעד םיא ביג ךיֹא ןוא ָאטעג רעטשרע רעד ןיא ןײגרעבירַא ןליוו

 ?עילימַאפ ןייד זיא ּוו רימ זייוו םוק, ,רע טרעפטנע ,"טוג, ."רעגייז

 ךיא בָאה יצ ,ןרעדָא יד ןיא טולב ןיימ טרירפעג רימ טָאה השעמ תעב

 ?טױרטעגנָא ליפוצ ,טריקיזיר ליפוצ טינ

 סױרַא טמענ שטייד רעד .ןעװעג טינ קירוצ ןייק ןיוש זיא'ס רעבָא

 זייו ,םוק, :טגָאז ןוא רימ וצ סיוא טקערטש ,לדייש ןופ רעװלָאװער ןייז

 ןעמונעג םיא ךיא בָאה ,הרירב ןייק קידנבָאה טינ ,"עילימַאפ ןייד זיא ּוװ רימ

 ןשיוװצ ןדער ןדיי יד יו ,טרעהרעד ךיא בָאה ךיז רעטניה .ּפערט יד וצ ןריפ

 ."..ג ןופ ןיא עקעי רעד ,סיפ ןלעטש רימָאל , :ךיז

 ,ןלַאפעגנײרַא סואימ , ,ּפָאק ןיא ןָאטעג ץעז ַא רימ טָאה ,"ןלַאפרַאפ,

 ךיא גָאז ,ּפערט עטיירדעג ,עשיקנערפטלַא ,עלָאמש יד ףיוא ױזַא קידנעייג

 ..?טסגנַא ןייק יז ןבַאה ,רעוועג ןייק ָאד טינ טפרַאד ריא, :עקעי םוצ

 .?טכינ טעדַאש סע רעבַא ,טסגנַא ענייק עבַאה ךיא ,ָאי,

 רעד .בוטש ןיא ןיײֹרַא ןענייז רימ ןוא ריט יד ןסָאלשעגפיוא בָאה ךיא

 ןעוו ,בוטש ןיא .םיא רעטניה ךיא ,רעװלָאװער ןטלעטשעגסיוא ןטימ עקעי
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 ןטלעטשעגסיוא ןַא טימ שטייד ַא ןעזרעד ןבָאה רעדניק ןוא יורפ ,עמַאמ יד

 ..ןייוועג ךעלרעמָאי ַא ןיא ןכָארבעגסױא עלַא ייז ןענייז ,טנַאה ןיא רעװלָאװער

 זיא סָאד ,טסגנַא ןייק טינ טָאה, :ןָאטעג גָאז ַא לַאטנעמָאמ בָאה ךיא

 ,ָאטעג םענעי ןיא ןעמענרעבירַא זדנוא ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,שטייד רעטוג ַא

 ",,טרידיווקיל ץלַא ןיוש זיא ָאד

 -ער םעד טָאה ןוא ?טסגנַא ןייק יז ןבַאה  ,שטייד רעד טגָאז ,?ָאי ,ָאי,

 יד לענש טמענ -- ךיא גָאז -- ונ; .שיט ןפיוא טגיײלעגקעװַא רעװלָאװ

 .."טמוק ןוא ,רעקינייװ סָאװ טמענ ,ךעלקעּפ

 "רעד ןוא רעגייזיקעוו ןסיורג ַא שיט ןופ ןָאטעג םענ ַא ךיא בָאה ןַאד

 ירענָאד ,טכולפרעפ, "..רוא ענייא יז ןבַאה ַאד ,עטיב, ,שטייד םעד טגנַאל

 ןייא ,ךיא ךּוַארב ןכלָאז טכינ, ,סעכ טימ יירשעג ַא רע טגנַאלרעד ,"רעטעוו -

 ..?רוא-ןשַאט רעדָא ,רואידנַאה

 ,טינ ןײילַא סייו ךיא רעבָא ,רעגייז ןטוג ַא טַאהעג טנַאה ןפיוא בָאה ךיא

 אזַא טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ ,טריסַאּפ טנעמָאמ םעד ןיא רימ טימ טָאה סָאוװ

 ןופ סױרַא ךיא םענ ;טינ ךיא ןעק ךיז ןעיצקירוצ ,ןלַאפרַאפ ...עיצַאלוקעּפס

 ןוא עקעי םעד גנַאלרעד ,(לבור 200) סעצנָאװרעשט רענעצ ייווצ ענעשעק
 לעו ךיא ;טלעג וטסָאה טָא ,טינ ךיא בָאה רעגייז ןרעדנַא ןייק :םיא גָאז

 טָאה רע ."טסליו וד ןכלעוו ,רעגייז ַא דלַאב ןפיק ָאטעג םענעי ןיא ריד

 ושדנַאה, :ןָאטעג גָאז ַא ןוא ענעשעק ןיא טגײלעגנײרַא ,טלעג סָאד ןעמונעגוצ

 ,השדנַאה עלופטכַארּפ בָאה ךיא  ,םיא ךיא רעפטנע ,?לָאװַאי ,?!וד טסָאה
 ..?ץלעּפ טימ רעדעל

 ,,,?לַאמ גייצ,

 יז טָאה גנוריורענעד ןופ ,סעקשטנעה יד ןכוז ןעמונעג טָאה יורפ יד

 רָאּפ ַא קַאפ ַא ןופ ןעמונעגסױרַא יז טָאה ףוס םוצ .ןעניפעג טנעקעג טינ גנַאל

 ,רעטופ ףיוא סעקשטנעה ענרעדעל ענייש ,עלופטכַארּפ
 ןרָאװעג טקיצטנַא שממ זיא ,סעקשטנעה יד קידנעעזרעד ,עקעי רעד

 עטלַא ענייז רימ רע טגנַאלרעד ָאד ."וטסָאה ַאד !ןייש רעייז ,ןייש רעייז,

 ..ךייש טינ ךָאד זיא ,שטייד רעטוג ַא טגָאז ןעמ זַא .סעקשטנעה

 ..טעװעטַארעג זדנוא ןבָאה סעקשטנעה יד

 | :עטכישעג רעייז ךיוא ןבָאה סעקשטנעה יד

 .שודָאל ןופ ןַאמכייר טַאקָאװדַא ןעמוקעגנָא ענליוו ןייק זיא 1940 רעטניוו

 ,געװ ןיא ךיז קידנרעגלַאװ .טסערפ עכעלנייוועגרעסיוא ןעוועג ןַאד ןענייז סע

 -עגנָא רעקידעבעל ַא םיוק זיא ןוא סיפ יד ןריורפעגּפָא ךיז ןַאמכייר .וודַא טָאה

 ןשידיי רעגליוו ןיא טכַארבעגנײרַא ןַאד םיא בָאה ךיֹא .ענליוו ןייק ןעמוק

 -יינ םעד טימ ןגרָאזַאב םיא טגעלפ רעטכָאט ןיימ ."םילוח תרמשמ , לָאטיּפש
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 יב טניוװעג טייצ עסיוועג ַא רע טָאה ,ןרָאװעג טנוזעג זיא רע ןעוו ,ןטסקיט

 טָאה ,ףליה רעכעלטפַאשלעזעג וצ ןעמוקנָא קידנליו טינ .הריד ןיא זדנוא

 וצ ףיױא ןענידרַאפ וצ ידכ ,ןעלדנַאה ןעמונעג םיטילּפ ערעדנַא ךס ַא יו רע

 ,סעקשטנעה רָאּפ עכעלטע ןזיוועג ןוא בוטש ןיא ןעמוקעג רע זיא לָאמנייא .ןבעל

 טיג, ,םיא וצ ךיא גָאז ,?טסייו ריא , .הסנרּפ בילוצ טפיוקעג טָאה רע סָאװ

 ?קיטַאשטָאּפ ןטוג ַא ןכַאמ ךייא לעװ ךיא ,סעקשטנעה רָאּפ ַא רימ

 ןוא (רַאלָאד 2 ייב) טיל 15 טלָאצַאב סעקשטנעה יד רַאפ םיא בָאה ךיא

 זדנוא ייב ןגעלעגּפָא סעקשטנעה יד ןענייז ױזַא טָא .בוטש ןיא ייז טגײלעגקעװַא

 רעײז טליּפשעגּפָא יז ןבָאה טציא טשרע  ,רָאי ייוצ טעמכ בוטש ןיא

 | ,לָאר-סגנוטער

 ןיימ ףיוא טנעצָארּפ טרעדנוה עצנַאג יד ןיא ןבָאה שטייד םעד קידנלעוװ

 רענייא ןייז רע טעו סעקשטנעה יד טימ זַא ,ןָאטעג גָאז ַא םיא ךיא בָאה ,טייז

 | ..דנַאלרעטַאפ ןיא ןוא ענליוו ןיא

 .ןײֹרַא געוו ןיא ןטיירג ןעמונעג ךיז ןבָאה רימ ,ללכה

 יד ךיא בָאה ,ָאטעג ןיא ןייג לָאמ ןטשרע ןופ טנרעלעגנָא קידנעייז
 טינ לָאז געװ רעד ידכ ,ןכַאז רעקינייו סָאװ ןעמענ וצ טגָאזעגנָא עקיבוטש

 ,רעווש ױזַא ןייז

 לָאמ ןטצעל םוצ .טנעה יד ןיא סעקזילַאװ ןוא ךעלקעּפ ןעמונעג ןבָאה רימ

 עכלעזַא טכַארברַאפ ןבָאה רימ ּוװ ,םייה רעטצעל רעזדנוא ףיוא ןָאטעג קוק ַא

 ןופ גנוטיײלגַאב ןיא ,רימ ןענייז ריט יד קידנסילשרַאפ ןוא געט עשיגַארט

 לָאז .ןעגנַאגעג רימ ןענייז שינרעטיציץרַאה טימ .סַאג ןפיוא סױרַא ,עקעי

 ..הרושכ ןייגכרוד לָאז ץלַא זַא ,ןבעג טָאג

 רעװעקטַאי ףיױא ןיירַא ,ףיה סעסעליימאר ךרוד ןעגנַאגעג ןענייז רימ

 ןטקערטשעגסיא ןטימ ,טייז רעד ייב עקעי רעד ,סיוארָאפ ןעייג רימ .סג

 יז ןענייז רימ ,טסוּפ ןעוװעג זיא סַאג רעוװעקטאי יד .טנַאה ןיא רעװלָאװער

 ,סַאגיסָאלשּפָארַא ןוא סַאגירעזעלג קע םוצ קידנעײגסױרַא .ןעגנַאגעגכרוד לענש

 -עגמורַא ,סַאג ןפיוא ןדיי עטלעטשעגסיוא ןסַאמ ךיז רַאפ ןעזרעד רימ ןבָאה

 ,ןטלַאהרַאפ זדנוא טוװורּפעג ןבָאה ייז ןופ עקינייא .רעניווטיל ךרוד עטלגניר

 ,יירשעג ַאזַא טכַאמעג ןוא רעװלָאװער ןייז טלעטשעגסיוא טָאה עקעי רעד רעבָא

 .ןגָארטעגּפָא ךיילג ךיז ןבָאה ייז זַא
 .ןעירשעג רע טָאה ,"עטיול עניימ ,עטיול עניימ ,סָאל ,סָאל,

 טָאה טונימ יד .גנַאג טונימ ַא זיא רעױטיָאטעג ןזיב סַאג-רעזעלג קע ןופ

 ױזַא יו !םימד-תכיפש לפיוו ,קערשיטיוט לפיוו ..ןרָאי טרעיודעג זדנוא ייב

 תונחמ ןעייטש זדנוא םורַא יו קידנעעזוצ ,טּפַאלקעג רעצרעה ערעזדנוא ןבָאה
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 ודנוא ןבָאה יז יװ ..הטיחש רעד וצ ןריפ ייז לָאז ןעמ ןטרַאװ עכלעוו ,ןדיי
 ןבעל םוצ ,רעױטיָאטעג םֹוצ זדנוא טריפ ןעמ יװ קידנעעז ,ןעוועג אנקמ

 !רעױט טייז רענעי ןופ ןייז וצ ןיוש ןעמ טבעלרעד יו

 עדנוקעס עדעי ,רעױטרָאטעג ןבענ ןייז וצ טבעלרעד ןבָאה רימ סָאװ םיוק

 .תושפנ 5 ןופ טױט ןוא ןבעל ןגעוו טרידיצעד טָאה

 ,ןזָאלסױרַא טינ ליוו רע ,ןיווטיל רעד זדנוא טלַאהרַאפ רעיוט םייב

 וד ,סָאל, :דלַאװעג ַא טימ םיא ףיוא ףרָאװ ַא ךיז טגנַאלרעד עקעי רעד

 ןָאטעג סיר א חוכ טימ ןוא ,"עטיול עניימ ,סָאל ,עסייש ,דנוה רעטכולפרַאפ

 ,..רעװלָאװער ןטימ ןיווטיל םעד קידנעָארד ,ריט יד

 !רעױט טייז רענעי ןופ ןענייז רימ

 ! קנַאד ייז טָאג ,קנַאד ייז טָאג

 טשרע .קעלוװאז ןוואצרַאװש ןיא ףיט ןײרַא רימ ןענייז טירט עלענש טימ

 טזייוו .םעטָא םעד ןּפַאכּפָא טלעטשענּפָא עלייו א ףיױא ךיז רימ ןבָאה ָאד

 -השקשינ רָאג ןעמונעגנָא ךָאד רימ ןבָאה ,ךס ןייק קידנעמענ טינ זַא ,סױרַא ךיז

 םעד זיב ..תוחוכ ןָא טעמכ ןבילבעג זיא ןעמ זַא ,ןכַאז טימ קעּפ עקיד

 וויטקניטסניא ןבָאה רימ ןעוו ,טציא .טעּפמיא םעד ןגָארטעג זדנוא טָאה טנעמָאמ

 טליפרעד ןעמ טָאה ,טעװעטַארעג יו טעמכ ןיוש ןזיא ןעמ זַא ,טליפרעד

 ,טײקטרעטַאמרַאפ ַא

 ןענייז רימ .רעטייו קעוַא ןוא ןריקיזיר ליפ וצ טלָאװעג טינ ןבָאה רימ
 ,ןײרַא ַאטעג ןיא טריפעג זדנוא טָאה סָאװ ,געוו ןבלעז ןטימ קירוצ ןעגנַאגעג

 ערעזדנוא ייברַאפ ,סַאגירעטיירב ךרוד קירוצ .גנוטכיר רעטרעקרַאפ ַא ןיא רָאנ

 רעלַאסָאלָאק ַא רַאפ סָאװ רעבָא .הריד ןוא זיוה רעזדנוא ייברַאפ ,רעטצנעפ

 ןיא לָאמ עטשרע סָאד קידנעייג ,ןַאד !טנייה זיב טלָאמעד ןופ דיישרעטנוא

 טעוו "ןטרָאד, זַא ,גנונעפָאה ןופ קנופ ַא טַאהעג ךָאנ רימ ןבָאה ,ןיײרַא ָאטעג

 ןַא טימ רעבָא ,ָאטעג ןיא רעדיו רימ ןעייג טנייה .ורוצ ןזָאל זדנוא ןעמ

 ןופ עיצַארטנעצנָאק -- טײדַאב ָאטעג זַא ,ןיוש ןסייוו רימ .רעקינייװ עיזוליא

 -ןרערט רעגנע ןַא טײדַאב ָאטעג ..ןרידיווקיל ןענעק וצ רעטכייל ייז ידכ ,ןדיי

 ,העש עדעי טיט ןפיוא גנוטרַאװרעד ןיא ןבעל -- טײדַאב ָאטעג ,.,לזדניא

 ..גנַאגרעטנוא -- טיײדַאב ָאטעג ..עדנוקעס עדעי ,טונימ עדעי

 ןופ ןכָאו 6 עצרוק יד ..טײקיזָאלטכַאמ ,טייקיזָאלפליה טיײדַאב ָאטעג
 ןברַאטש טינ ןליפַא ןעמ ןָאק ָאטעג ןיא זַא ,ןזיוַאב טלוב ןבָאה ָאטעג ןיא ןייז

 ןַא ןגעק טקַא'המקנ רעדעװטעי לייו ,טױט-ןדלעה ןלעודיווידניא ןַא טימ

 רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה רַאפ טוט ןלַאטנעמָאמ ןעגנערב טעוװ שטייד ןלעצנייא

 ןעמ געמ יצ ,הלאש יד טלעטשעג ךיז ןעמ טָאה ָאטעג ןיא ...ןדיי עזָאלפליה
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 ןלָאצַאב ןלעװ טײקיליװרעפּפָא ןוא טייקשידלעה רַאפ ןעו ,"דלעה ַא, ןייז

 ..רעטנזיוט יד ןיא ,רעטרעדנוה יד ןיא ,ערעדנַא

 ַאטעג ןסיורג ןיא

 ןסַאג יד .ןײרַא ָאטעג ןסיורג ןטשרע ןיא ,טָאטש ןכרוד קירוצ ןעייג רימ

 ,םיעשר יד ,ייז ןבָאה סָאװ .שפנ ןקידעבעל ןייק טינ טעז ןעמ ,טיוט ןענייז

 ן!טָאטש רעקידלּפַאציקידעבעל רעד טָא ןופ םישדח 4 ןיא זיולב טכַאמעג

 עטיירב עסיורג יד ךרודַא רימ ןענייז שינעּפַאלקצרַאה רעקידמידחּפ טימ
 ייברַאפ ,קעלוװאז ןלָאמש ןיא ןייגוצנײרַא טבעלרעד םיוק ןיוש ןבָאה רימ .סַאג

 .טמעטָאעגּפָא רעיירפ סָאװטע לָאמ ןטייווצ םוצ רימ ןבָאה ָאד .ףיוה סדניקלאז

 םעד ךיא גערפ .לרופ שרעיוּפ ַא ףיוא ןפָארטעגנָא ךיז רימ ןבָאה קעלווואז ןיא

 .רעױטיָאטעג ןזיב לרופ ןפיוא ןכַאז יד ןגיילוצקעװַא רע טביולרעד יצ ,שטייד

 .."ןלָאצַאב םיא לעװ ךיא ןוא ןביולרע טעוװ "*רעוַאב , רעד בוא, ,רע טגָאז ,"ַאי,

 ..ךייש טינ ךָאד זיא ,שטייד רעטוג ַא ,טגָאז ןעמ זַא

 יו ,לרופ ןכָאנ ןעגנַאגעגכָאנ ןענייז רימ ןוא טביולרעד טָאה רעױּפ רעד

 ,.היוול רעקידעבעל ַא ךָאנ

 ןכַאז יד רימ ןבָאה ,(עקילייה עלַא) "עדנילב עלַא, ןופ לָאיצשַאק ןבענ

 רימ ןוא טירט רָאּפ יד רַאפ לבור עכעלטע רעױּפ םעד טלָאצַאב ,ןעמונעגּפָארַא

 ..רעױטרָאטעג םוצ וצ ןענייז

 זדנוא ןבָאה קינייװעניא ןופ ןטנַאיצילָאּפ עשידיי יד טינ ,ןיווטיל רעד טינ

 .ָאטעג ןסיורג ,ןטשרע ןיא ןיײרַא ןענייז רימ ,ןטלַאהרַאֿפ

 ןופ ןענייז רימ יצ טגערפעג רָאנ זדנוא ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ עשידיי יד

 רעקצינדור רעביא טריפעג רעטייוו זדנוא טָאה שטייד רעזדנוא .ָאטעג ןטשרע

 ףעשיייצילָאּפ רעד ןענַאטשעג סַאג ןטימ ןפיוא זיא 6 רעמונ זיוה ןרַאפ .סַאג

 יינב ןוא שטייד ןטימ ,ךימ קידנעעזרעד .,רעלסעד -- ףליהעג ןייז טימ ,סנעג

 ךיא ??ריא טמוק ןענַאװנופ ,יקסשירעבלַאב, :ןָאטעג גערפ ַא רע טָאה ,תיב

 ?ָאטעג ןטייווצ ןופ, :םיא רעפטנע

 ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה ,"ןיירַא טַאירַאסימָאק ןיא טייג לענש,

 .טייצ רעד ךשמב םיא טימ ןסעומש ייווצ ןופ טנעקעג ךיא בָאה ןסנעג

 ןוא עכַאװש ,עטלַא יד ןופ "עיצַאוקַאװע, רעד ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע

 .ָאטעג רעסיורג רעד ןופ ןקיש זדנוא וצ סנטצעל טגעלפ רע עכלעוו ,עקנַארק

 טינ וליפַא ,טנעקעג טינ ןצנַאגניא ךיא בָאה ,ןרעלסעד ףליהעג ןייז ,ןגעקַאד

 ךיא בָאה ,ןרעלסעד ןטלַא םעד ,רעטָאפ ןייז .רעלסעד -- טסייה רע זַא ,טסווועג

 רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג רע זיא 1925 --- 1919 ןרָאי יד ןיא .טנעקעג דָארג
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 ךיוא ןיב ךיא ּוװ ,"םילוח-תרמשמ, טּפַאשלעזעג רעשיניצידעמ רעטנַאקַאב-טוג

 ,דילגטימיסגנוטלַאװרַאפ ןעוועג

 ךיא בָאה ,"ןײרַא טַאירַאסימָאק ןיא, -- יירשעג םעד ןסנעג ןופ קידנרעה

 ,תיב"ינב עניימ טימ ןייֹרַא לענש ןיב ןוא שטייד םעד טקנַאדַאב רעייז ךיילג

 .בלעוועג ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה טַאירַאסימָאק רעד .טַאירַאסימָאק ןיא
 ײקסדַאשטלָאמ םייח -- טנַאיצילָאּפ רעד ןעמונעגרעביא זדנוא טָאה ָאד

 ןיא טעברַאעג ןרָאי עגנַאל טָאה ןוא רעקיײטּפַא רעטלַא ןַא ןעועג זיא רע

 -סגנוטלַאװרַאפ ןעמַאװצ ןעװעג ןענייז רימ ."םילוח-תרמשמ, ןופ קייטּפָא

 .טעדניירפַאב רעייז ןוא ,ןײארַאפ-ןטלעטשעגנָא-ןטװעצַאמרַאפ ןיא רעדילגטימ

 ןשוק רימ ףיוא ןפרָאװעג ךיז רע טָאה ,בצמ  ַאזַא ןיא ךימ קידנעעזרעד

 ךיז יבא ןרעוו ןלַאפרַאפ טינ ןיוש רימ ןלעוװ ָאד זַא ,זדנוא קידנטסיירט

 ךיוא ךיילג זדנוא טימ ךיז טָאה סע ..םונהיג םענעי ןופ טעװעטַארעגסױרַא

 -- יקסדַאשטלָאמ .רעשעלפ ,ײצילָאּפ רעד ןופ "טנַאשזרעס, רעד ןעמונרַאפ
 שידיי טליּפשעג טפָא רעייז טָאה סָאװ ,(יקסלאמ םייח) רָאיטקַא רעטבַאגַאב ַא

 ןטשרעטניה ןיא טרָא ןַא טכַאמעג ךיילג זדנוא ןבָאה ,רעשעלפ ןוא -- רעטַאעט

 ענרעזייא עקידיל עכעלטע ןענַאטשעג ןענייז טרָאד .טַאירַאסימָאק ןופ רעמיצ

 ?טנדרָאעגנייא, ךיז רימ ןבָאה ייז ןופ ייווצ ףיוא ,ךעלטעב
 יליו רעסיורג ,רעטשרע רעד ןיא םייח עטשרע רעזדנוא ןעוועג זיא סָאד

 .1941 רעבָאטקָא ןט21 םעד קיטסניד ,טכַאנרַאפ סָאד זיא ןעוועג .ָאטעג רענ

 ךעלעטעצ עכעלטע טכַארבעג זדנוא רעשעלפ טניירפ טָאה םורַא עלייוו ַא ןיא

 ,ךיק רעשיאיײצילַאּפ רעד ןיא ,טיורבטנוװַא ףיֹוא

 ןופ ןבָאה ייז זַא ,טגָאזעג רימ יקסדַאשטלָאמ ןוא רעשעלפ ןבָאה ייברעד

 ,טכַאנ עצנַאג יד טַאירַאסימָאק ןיא ןטלַאה וצ זדנוא שינעביולרעד ַא ןסנעג

 !רַאפרעד קנַאד ַא

 ךיז טָאה יז .ךיק-יײצילָאּפ רעד ןיא ףױרַא רעדניק יד טימ ןיב ךיא

 .עסיורג ַא ןעוועג ןיא ךיק יד .6 רעקצינדור ןופ ףיֹוה ןבלעז ןיא ןענופעג

 טױרבטנװַא רעד .ךעלטכיל רָאּפ ַא טלקניפעג רָאנ ןבָאה סע .ךשוחירעטצניפ

 לּפעט ַא רעבָא .רעסַאװ טימ ךעלרעמ ןוא ּפוז רעלעט ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא

 עקַאמשעג לָאמַא יו ,רעסעב ןעװעג טנעמָאמ םעד ןיא זיא רעסַאװ סייה

 | ,סעװַארטַָאּפ

 עטעגרהעג יװ ןוא "בוטש ןיא , ךיז וצ ּפָארַא רימ ןענייז ,ּפוז יד קידנּפיזסױא

 ףיױא טגײלעגקעװַא רימ ןבָאה עמַאמ יד .ךעלטעב ענרעזייא יד ףיוא ןלַאפעג

 .ץַארטַאמ ַא

 לקיטש "?טנַאסערעטניא, ןַא טכַאמעגכרוד גָאט ןופ ףיולרַאפ ןיא ןבָאה רימ

 -ןעירָא ןוא דנַאטשרַאפ ןרָאלק ,תוחוכ טּפעשעג ןבָאה רימ ןענַאװנופ .טעברַא
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 וצ טינ טושּפ ןיא -- ןקילגמוא לטניב םעד ןיא ןרירווַאל וצ ידכ ,עיצַאט
 | | ...ןֿפײרגַאב

 ןיא ןעמוקַאב ןבָאה רימ ןכלעוו ,םינּפ-תלבק רעטשרע רעד ,סלַאפנלַא
 -עפָאה ןוא ןביולג ,טומ ךס א ןבעגעגוצ זדנוא טָאה ,טרָא-ןיוװ םעיינ רעזדנוא

 ,אבהל ףיוא גנונ

 יד -- לטיּפַאק ערעטיב סָאד זדנוא רַאפ טקידנערַאפ ךיז טָאה ױזַא טָא

 סָאװ ,בורג-לסעק םעיינ ַא ןיא ןיירא ןענייז רימ ןוא ,ָאטעג עניילק ,עטייווצ

 .ָאטעג רענליוו עסיורג ,עטשרע -- ןסייהעג טָאה

 ייווקיל רעד ןופ םיטרּפ עכעלרעדיוש טסוװרעד רעטעּפש ךיז ןבָאה רימ
 ןבָאה גָאט ןצנַאג םעד ןוא טכַאנ עצנַאג יד .ָאטעג רעניילק רעד ןופ עיצַאד

 ןבָאה ייז .גנַאגנײרַא ןוא ריט עדעי ןסירעג ןוא ןכָארבעג ןטידנַאב עשיווטיל יד

 ןבָאה סָאװ ,גנעגנײרַא עלַא ךיוא רָאנ ,סַאג ןופ ןריט רָאנ טינ ןכָארבעגפיוא

 טעברַא רעקילייה רעד וצ .המודכו ןעמָארק ,רעמעדיוב ,ןרעלעק ןיא טריפעג

 | ןעגנַאטש ןוא ןעמָאל ענרעזייא עלעיצעּפס ךיז טימ טכַארבעג ייז ןבָאה

 ןעװעטַאר טוװרּפעג טָאה ,סעקטסישט עלַא ייב יוװ ,יײצילָאּפ עשידיי יד

 עקידנעטשלופ ַא רָאפ טמוק סע זַא ,קידנעעז .טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע סָאװ

 ערעייז ןוא ןײלַא ךיז ןעװעטַאר ןעמונעג ייז ןבָאה ,ָאטעג םעד ןופ עיצַאדיוװקיל

 ןעמַאזוצ ןענייז ייז .ןעגנולעג טינ רעבָא ייז זיא ןעװעטַאר וצ ךס ַא .סעילימַאפ

 ןפױלטנַא ןצ ןעגנולעג זיא לייט א .רַאנָאּפ ףיוא קעװַא ןדיי ערעדנַא טימ

 טעװעטַארעג ךיז טָאה לָאצ עסיוועג ַא .ָאטעג ןטשרע םעד ןיא ךיז ןעװעטַאר ןוא

 זיא ענילעמ עסיורג ןייא .סענילעמ ענעדיישרַאפ ןיא ךיז ןטלַאהַאבסױא ןכרוד

 רעטיירב ףיוא סױרַא זיא טנַאװ ןייא סָאװ זיוה א ןיא ,סַאג רעזעלג ףיוא ןעוועג

 טנַאװ-רעיומ רעסיורג א ךרוד .קײטּפַא סעשטיוואטא ןעוועג זיא'ס ּוװ ,סַאג

 טָאהמ ןוא רעטייל ןסיורג א ןופ ףליה רעד טימ ןײגרעבירַא ןעמ טגעלפ

 -כרוד לענש רעבָא זיא ענילעמ יד .ָאטעג םעד ץוחמ זיוה ַא ןיא ןענופעג ךיז

 -עדיוב עטלּפָאד ,ןרעלעק עקיאייווצ ןיא ןעוועג ןענייז סענילעמ ךס ַא .ןלַאפעג
 יא סענילעמ יד ןענייז ללכב .טנעװ עטלּפָאד טימ ןרעמיצ ןיא ןוא ,רעמ
 ןייק ןעװעג טינ טושּפ ןיא'ס לייוו ,עוויטימירּפ ץנַאג ןעוועג ָאטעג ןטייווצ

 זױה ןיא ,4 רעװעקטַאי ףיוא ןעוועג זיא ענילעמ עטוג ַא ,ןכַאמ וצ ייז טייצ

 רעמונ סַאג רעשישטייד ןופ ,זיוה סעשטיווָאמינוב טימ טצענערגעג טָאה סָאװ

 ןטימ בוטש עצנַאג יד .הריד ענעזָאלרַאפ עסיורג ַא ןעוועג זיא ָא 2

 טכַאמעג ןעמ טָאה בוטש רעד ןיא .טרירעג טינ ןעוועג זיא טײקשיטַאבעלַאב

 דָאמינוב ןיא הריד רעטרירעג טינ ַא ןיא ןײרַא זיא'מ ןוא טנַאװ ןיא ךָאל ַא

 .רעמלַא ןַא טימ ןרָאװעג טלעטשרַאפ ךעלטסניק זיא ךָאל סָאד .ףיוה סעשטיוו
 ןלַאפעגכרוד .טייצ שדוח ַא ןסעזעגּפָא ןַאמ 20 ַא ךרעב ןענייז ענילעמ רעד ןיא
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 ןיא ןעמוקַאב טָאה יורפ עגנוי ַא :ןדנעטשמוא עקידנגלָאפ ייב ענילעמ יד זיא
 רעד .רעטָאפ ריא ןבירשעגוצ טָאה יז ןכלעוו וצ ,ןייש ןלעג ַא ָאטעג ןטשרע
 םיא קידנלעוו ,רעטכָאט יד .ענילעמ רעד ןיא ןסעזעג רעבָא זיא רעטָאֿפ

 םעד טָאה רעכלעוו ,"ןיווטיל ןטוג, ריא ןטעבעג טָאה ,טרָאד ןופ ןעמענסיורַא
 ןיא רעטָאפ ריא ןריפניײרַא ןפלעה ןוא ןטײלגַאב יז לָאז רע ,טגרָאזַאב ןייש
 ןיא רעטָאפ םעד ןעמונעגסױרַא ןוא ענילעמ רעד ֹוצ קעװַא ןענייז ייז .ָאטעג
 | ,ןיירַא ָאטעג

 -עגוצ ןוא ָאּפַאטשעג טימ ןעמוקעג ןיווטיל רעד זיא גָאט ןרעדנַא ןפיוא
 | ,ןעמעלַא ןעמונ

 ןיוטיל רעד רָאנ יװ ;רַאפעג יד טליפרעד וויטקניטסניא ןבָאה עקינייא
 זיא ייז ןשיווצ .ענילעמ רעד ןופ סױרַא ךיילג ייז ןענייז ,דיי ןטימ קעװַא זיא
 טעברַאעג זדנוא יב טָאה עכלעוו ,שטיוװָאמינוב ַאזָאר יורפ יד ןעוועג ךיוא
 רעטנורעד ,רַאנָאּפ ףיוא קעװַא ןענייז ערעדנַא עלַא .זיוה ןופ ןירעטלַאוורַאפ סלַא
 ,גנולײטּפָא-תוריד רעד ןיא ףליהעג ןיימ ,רעדנעב רעדירב יד ןופ רענייא ךיוא
 ןיא ןסעזעג ןענייז ןדיי יד סָאװ ,שדוח ןצנַאג םעד זַא ,ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ
 ןוא ןטקודָארּפ טימ טגרָאזַאב זױה ןופ שזורטס רעד יז טָאה ,ענילעמ רעד
 | ,ןטסקיטיונ םעלַא

 "רעד רימ טָאה ,ענילעמ ַא טימ לַאפ ןכעלנייוועגרעסיוא ןטייווצ ַא ןגעוו
 ינגיא םענעזעװעג ןופ רעטכָאט ַא) סיבלוק עינָאס יורפ ,עניזוק ןיימ טלייצ
 עיצַאדיװקיל רעד ייב .(ץרַאװשידָארלעסקַא ,גנולדנַאה-סיורג-ןייו ןופ רעמיט
 רעשידיי ףיוא ,10 רעמונ ףיוה ןיא ןעוועג ייז ןענייז ָאטעג רעניילק רעד ןופ
 ,ןלַאפכרוד םייב ןטלַאהעג טָאה ענילעמ רעייז ןעוו .(ףיוה סעקמעט ןושרג) סַאג
 -ָארּפ ַא רָאנ ןעוועג זיא טרָאד .בוטש רעטייווצ ַא ןיא טעװעטַארעג ךיז ייז ןבָאה
 ןיא ןפָאלעגנײרַא טרָאד ןענייז ייז .רעלעק רעטושּפ ַא -- ענילעמ עשירָאזיוװ
 ןיילק ַא טימ יורפ עגנוי ַא ייז ןשיוװצ .ןָאזרעּפ 20 ייב ןעוועג ןענייז רעלעק
 טָאה עמַאמ יד ןוא ןעירשעג קידלַאװעג טָאה דניק סָאד .טנַאה ןפיוא דניקגיוז
 עשיגַארט ַא ןעוועג ןיא עגַאל יד ,ןליטשנייא סע טנעקעג טינ ןפוא םושב
 -- דניק ַא ןופ ןייוועג ַא ןרעהרעד ןלעװ ןטידנַאב יד .עכעלרעפעג טסכעה ןוא
 ןָא טנייװעג טָאה דניק סָאד ןעו ?ןעמ טוט סָאװ .ןריולרַאפ עלַא ןענייז
 לָאז יז -- ןעמַאמ רעד וצ ןעיירש ןעמונעג עקירעביא יד ןבָאה ,רעהפיוא
 טלָאװעג ערעדנַא ןַאד ןבָאה .טלָאװעג טינ טָאה עמַאמ יד ...ןקיטשרעד דניק סָאד
 טָאה עמַאמ יד .ןקיטשרעד סע ןײלַא ןוא דניק סָאד ןעמענוצ דלַאװעג טימ
 ..ןבעגעג טינ דניק סָאד ןוא טרעמָאיעג

 רעטומ יד טָאה ,ןקיאורַאב וצ דניק סָאד ךעלגעממוא זיא'ס זַא ,קידנעעז
 סע ןְבעג ךייא ,ןקיטשרעד טינ דניק ןיימ ןעק ךיא ,, : ןָאטעג גָאז ַא דניק ןופ
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 ללא מיאמי

 ןעשעג לָאז .,ענילעמ רעד ןופ סױרַא ייג ךיא .טינ ךיוא ךיא לעװ ,ןטיוט םוצ

 בילוצ זַא ,טינ ליוו ךיא ,ןטיהּפָא טָאג לָאז ךייא ,טרעשַאב רימ זיא'ס סָאװ ,סָאד

 ",ןדיי ליפ ױזַא ןעמוקמוא ןלָאז רימ

 טוג ןוא טלעטשרַאפ טָאה ,רעלעק ןופ סױרַא זיא דניק ןטימ יורפ יד

 ..הריד רעקידייל רעד ןיא ןציז ןבילבעג זיא יז .גנַאגנײרַא םעד טריקסַאמרַאפ

 טרעהרעד ןבָאה ןשטנעמ ענעטלַאהַאב יד ןוא טרעיודעג טינ גנַאל טָאה סע

 ןעזרעד .בוטש ןיא ןיײֹרַא ןענייז סָאװ ,רעניווטיל עשיחצור יד ןופ תולוק עדליוו

 יד יו ,ןָאטעג ףרָאוװ ַא ריא ףיוא ךיז ייז ןבָאה ,דניק ןטימ יורפ עגנוי יד

 ,ןדיי עלַא .רַאנָאּפ ףיוא טריפעגקעװַא ןוא דניק ןטימ יז ןעמונעגוצ ,תוער תויח

 ןופ עקינייא ןוא ,טעװעטַארעג ךיז ןבָאה ,ענילעמ ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו

 עניזוק ןיימ ךיוא ייז ןשיווצ .הפוקתירעלטיה יד טבעלעגרעביא ןליפַא ןבָאה ייז

 ,סיבלוק אידאלאוו -- ןַאמ ריא טימ

 טומ ןופ ןלַאּפ ענעדישרַאפ ןגעוו טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה וצרעטעּפש

 -טיל ;סעיטרַאּפ טױט יד ןופ ןעװעטַאר טנעקעג ךיז ןבָאה רענעמ :הרובג ןוא

 רעדניק ;םוקמוא ןופ ןעיורפ ענייש ,עגנוי ןעיירפַאב טלָאװעג ןבָאה רעניוו

 -עטַאר טנעקעג ךיז ןבָאה ןרעטלע ;ןפױלטנַא ןצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןבכָאה

 טינ ןבָאה רענעמ ,ץזָאלרַאפ טינ רענעמ ערעייז ןבָאה ןעיורפ רעבָא -- ןעוו

 ןופ ןפָאלעג טינ ןענייז רעדניק :ןעױרפ ערעייז רקפה ףיוא ןזָאלעגרעביא

 עלַא .רעדניק ערעייז ןפרָאװעגקעװַא טינ ןבָאה ןרעטלע ןוא ,עמַאמ-עטַאט

 עלַא .רקפה ףױא םענייק קידנזָאלרעביא טינ ,ןעמַאזצ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה

 סָאד טגעלפ לָאמטּפָא .טיױט םוצ ןעגנַאגעג טמערָאעג ,ייר ןייא ןיא ןענייז

 ןפיירגַאב טנעקעג טינ ןבָאה ייז ,דלודעג ןופ ןריפסיורַא טושּפ ןשטייד יד

 ,טייקיירט עזָאלדנע יד ,טייקנדנובעגוצ עשיָארעה יד

 םיחוכיו ןריפ טפָא רימ ןגעלפ ,רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ,רעטעּפש

 ןענייז רימ .עקיטכיר ַא ןעװעג זיא גנולדנַאה יד יצ ,םעלבָארּפ םעד ןגעוו

 ןעגנולסיירטפיוא-המשנ עכעלרעדנּוװ ..ןעמוקעג טינ לָאמנייק סולשַאב ןייק וצ

 ..גנַאגרעטנוא ןופ דנַאר םייב

 רעד רעבָא ,ןלַאפ עטרעקרַאפ ענלצנייא ןעוועג ךיוא ןענייז ךעלריטַאנ

 ניק ןוא ױרפ ,ןַאמ ןופ טפַאשיירט יד ,החּפשמ רעשידיי רעד ןופ דנובנעמַאזוצ

 -סַאמ ַא ןעװעג ןענײז ,ןשינעבעלרעביא עקילױרג עקיזָאד יד תעב ,רעד

 .גנוניישרעד

 זַא ,לַאפ ַא ןבעגעגרעביא רימ ןעמ טָאה ןזיירק עשיווטיל ערעכיז ןופ

 םוצ רעבירג יד ןיא ,ןַאמ 5 וצ ,תונברק יד ןריפניירַא םייב ,רַאנָאּפ ףיוא

 רעגנוי ַא וצ ןָאטעג יירשעג ַא ץעיװָאּפַאטשעג רעשישטייד ַא טָאה ,ןסישרעד

 ןַא טָאטשנָא -- ןָאטסױא ךיז לָאז יז זַא ,רעטופ םענייש ַא ןיא עמַאד רעשידיי
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 ןיא ץעיוָאּפַאטשעג םעד ןָאטעג ײּפש ַא ,עמַאד עגנוי יד טָאה רעפטנע
 יה ...ןיירַא ףוצרּפ

 ןלַאפעג זיא יז :ןעגנַאגרעד טינ בורג םוצ ןיוש זיא ,עמַאד ענייש ,עגנוי יד
 .ןליוק טימ לגָאה ַא ןָאטעג טָאש ַא ריא ףיוא ךיז טָאה סע .טרָא ןפיוא
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 טציא טשלעפ ןעמ ןעװו ,ןעגנַאגַאב טרעוװו הלווע עשירָאטסיה עסיורג ַא

 קידנכַאמ ,הפוקת-ןברוח רעד ןופ עיגָאלָאריטרַאמ עשידיי עסיורג יד קיניזטסּוװַאב

 .אנוש ןקיטולב ןגעק רעוועג טימ טפמעקעג ןבָאה עכלעוו ,יד רָאנ ןדלעה רַאפ

 ןָא טַאהעג רימ ןבָאה רעפמעק עשילַארָאמ ,ןדלעה עשילַארָאמ ,עוװיסַאּפ -
 ןעגנַאגעג ןענייז ןדיי זַא ,זיא קיטכיר טינ ."תוכלמ יגורה, ןענָאילימ ,לָאצ ַא

 ןכעלנעזרעּפ ןופ ןלַאפ רעטנזיוט ןעוװעג ןענייזס .הטיחש רעד וצ ףָאש יװ

 ןיא ,עיצַאנגיזער עשידיי יד .םוקמוא ןרַאפ -- זיורבפיוא ןשידיי ןוא טומנדלעה

 רענעי ןיא !טייקשידלעה עזָאלליּפשײיב א ןעװעג ךיוא זיא ,ןטנעמָאמ ענעי

 ,טנַאה ןיא רעוועג ןָא ,ןדלעה יו ןלַאפעג ייז ןענייז ,ןעגנוגנידַאב ןוא הפוקת

 עשישטייד סָאד ךיז טעװ ,ןײרַא ףוצרּפ סשטייד ןיא ײּפש םעד טָא ןופ
 !ןשַאװּפָא טינ לָאמנייק קלָאפ

 טָא ןצ ןייז לגר'הלוע ןוא ןלעטש יײז רימ ןפרַאד לָאמקנעד ןקיבײא ןַא

 טינ ןטנעמָאמ עקיטולב ענעי ןיא ,בָאה עכלעוו ,רענעמ יד -- לָאמקנעד םעד

 'מוא ןיא ןבילבעג ןענייז עכלעוו ןעיורפ יד ןעיורפ ערעײז ןופ ךיז טדיישעג

 םעד טלייטעג יײז טימ ןעמַאװצ ןוא רענעמ ערעײז טימ דנוב ןרַאבסיירעצ

 טּפינקעג ןטלַאהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטלע יד ןוא רעדניק יד .לרוג ןקירעיורט
 !םעטָא ןטרעטיילעג ,קילײה ןטצעל רעייז ןזיב ןדנובעג ןוא

 טַארנדוי ןוֿפ רעדילגטימ יד ןופ לרוג רעד

 ,דילגטימ-טַארנדי רעד טָאה ָאטעג סָאד ןרידיווקיל ןרַאפ געט רָאּפ א

 -קיל רעד ברע ,"סילייק , ןיא רעטעברַא סלַא ,ןייש ןלעג ַא ןעמוקַאב ,טיוועל

 -רעטופ עסיורג ַא ןעוועג זיא ?סילייק,) .קעװַא ןטרָאד עקַאט רע זיא עיצַאדיװ

 טימ טָאה ןוא ןסָאלשעגּפָא קידנעטשלופ ןעוועג ,סַאג יקצַאוװָאלס ףיוא קירבַאפ
 -נדוי ןופ רעדילגטימ ייווצ ערעדנַא יד .(ָאטעג ןיילק ַא טלעטשעגרָאפ ךיז

 ןוא ענילעמ ַא ןיא ןטלַאהַאבסױא ךיז ןבָאה ,ןַאמרעדיײנש ןוא ןיוועל ,טַאר
 ןענַאדנופ .ןייֹרַא ָאטעג ןסיורג ןיא ןעמוקעג םורֲא געט עכעלטע ןיא ןענַייז

 ןייז טימ ןיוועל ןוא ,עקטסישט ַא ייב ןרָאװעג ןעמונעגוצ רעטייווצ רעד זיא

 "עג ןיא ןרָאװעג טריפעגנײרַא ןפוא ןשירָאטַאקָאװָארּפ א ףיוא זיא עילימַאפ

 -סייו ןיא ןרָאפ שטייד ַא טימ ,טלָאזעג טָאה רע ןעוו טנעמָאמ ןיא ,ָאּפַאטש
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 ןטשרע ןיא ןעמוקעגניירַא ןבעל ןטימ םיוק ךיוא זיא שטיווָאבייל ,דנַאלסור

 -סױרַא רע טָאה ,ןדירפ ייב םינונחת ןוא ןשינעפיול עגנַאל ךָאנ ןוא ָאטעג

 ןיא ןבילבעג טינ גנַאל ללכב רעבָא זיא רע .ןייש ןלעג ַא ךיז רַאּפ ןעמוקַאב
 ןענייז טרָאד ןוא דנַאלסורסײװ ןיא קעװַא רע זיא עילימַאּפ ןייז טימ ,ָאטעג
 -עגסױרַא ךיוא ָאטעג ןופ זיא םורַא טייצ רעסיוועג ַא ןיא .ןעמוקעגמוא עלַא ייז

 ןופ דילגטימ רעטפניפ רעד .יקסריווַאפ טַאקָאװדַא רעד ,רעגָאװש ןייז ןרָאפ

 טלעג רַאפ רע טָאה ָאד ,ָאטעג ןטשרע ןיא ןעמוקעג זיא ,ןַאמדלעפ ,טַארנדוי

 ,טייצ עצנַאג יד ָאד ןעוועג ןוא ןייש ןלעג ַא ןעמוקַאב

 יד ןופ .טיוועל ןוא ןַאמדלעפ :ייווצ ןבעל רעדילגטימיטַארנדוי 5 יד ןֹופ

 ר"ד .ףוס רערעסעב ןייק טינ ןרָאװעג ךיוא זיא ָאטעג ןופ רעוט עקירעביא

 אגַאָאלק רעגַאל ןיא ןעמוקעגמוא 1942 רעבמעטּפעס ןט19 םעד זיא רעטשטָאּפ

 ןיא ןעמוקעג ןענייז ,גלימס טַאקָאװדַא ,יקסלַאגימער םייח .(עינָאטסע ןיא)

 ףיֹוא ןּפַאכ ךיז טזָאלעג ןוא געט עכעלטע ָאד ןעװעגּפָא ,ָאטעג ןטשרע םעד

 טייוצ ַא ןייז קירוצ טעװ, סע זַא ,ײצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ עקדנעוו רעד

 ..ןעמוקעגמוא טרָאד ןוא ןיהַא קעװַא ןענייז ,?ָאטעג

 רעד ייב ,ָאטעג םעד ןיא ןעמוקעגמוא ךיילג ,טנייש סע יװ ,זיא םיײהקַאז

 ןבילבעג ָאד ןוא ָאטעג ןסיורג םעד ןיא ןעמוקעג זיא קושַאק .עיצַאדיוװקיל

 ,טמַא-ץנַאניפ ןיא ןטעברַא

 קעװַא קיליוויירפ זיא ,ָארויב-ןסנַאנַא ןופ רעבַאהניא רענעזעוועג רעד ,ןאטֹוי

 .ָאטעג ןטרידיווקיל םעד ןיא

 ןטלַאהעגנָא ךָאנ טָאה ָאטעג םעניילק םעד ןופ עיצַאדיװקיל עקיטליגדנע יד

 ןכוז עלייו עלַא טרָאד ןגעלפ רעניווטיל ןוא ןשטייד .טייצ שדוח ַא טעמכ

 ןזיװעגנָא ןבָאה עכלעוו ,םירסומ עשידיי ןייק טלעפעג טינ ןבָאה סע .ןרעטשינ ןוא

 ..הטיחש רעד ֹוצ ןדיי ןעמונעגסױרַא טָאה'מ ןענַאװנופ ,סענילעמ ףיוא

 ןבָאה ייז .ןרָאװעג ןעמונעגרעדנַאנופ טינ ןענייז ָאטעג םעד ןופ ןרעיומ יד

 ,לָאר עקירעיורט ַא ןליּפשּפָא טפרַאדעג ךָאנ

 ןדיי טימ ןרָאװעג טלופרַאפ רעדיו ָאטעג סָאד זיא ,םורַא געט 10 ןיא

 ענעזעוועג סָאד ןעמיורסיוא ,טעברַא ףיוא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,יד ,לָאמ סָאד

 ןעגנַאגעגקירוצ ןענייז ייז ןעוו ,ןענייש עלעג יד טימ ?עכעלקילג, יד .ָאטעג

 טקינייארַאפ ייז טימ ךיז ןבָאה (ָאטעג רעסיורג ,רעטשרע רעד ןיא) םייהַא

 ,סענילעמ ענעדיישרַאפ ןיא ,ָאד ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ךס ַא
 .ָאטעג רעסיורג ,רענעבילבעג רעד ןיא קירוצ ןעמוקעג ייז טימ ןענייז ןוא

 ָאטעג עניילק ,עטייווצ :לטיּפַאק עשיגַארט סָאד טקידנערַאפ ךיז טָאה ױזַא טָא
 1941 רעבמעטּפעס ןט6 ןופ ָאטעג עקיזַאד סָאד טָאה טריטסיזקע .ענליוו ןיא

 .געט 46 טסייה סָאד ,1941 רעבָאטקָא ןטס21 ןזיב
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 לייט רעטייווצ

 אטעעג עסיורג שסאד





 ביוהנ ַא רע ד

 ןופ ןרעיוט יד יו טוג ױזַא ,ָאטעג ןסיורג ןטשרע םעד ןופ ןרעיוט יד

 יּפעס ןט6 םעד ,תבש טנפעעג טיירב ךיז ןבָאה ,ָאטעג םעניילק ,ןטייווצ םעד

 יטכיל עטשרע יד ץזיװַאב רָאנ ךיז ןבָאה סע יװ ,גָאטרַאפ .1941 רעבמעט

 רעירפ ַא טול ,ןענייז ,גָאט-טסברַאה-ירפ ןקיטכיל ,ןכעלרעה ןופ ןלַארטש

 טימ ןרָאװעג טלעטשעגמורַא טָאטש ןופ ןסַאג עלַא ,ןַאלּפ ןטיירגעגוציזיצערפ

 יװ ןרָאװעג ןעמונעגמורַא ןענייז ןעלקניװןסַאג עלַא ,רעניווטיל ןוא ןשטייד

 ףױא טירט ַא ןלעטש טנָאקעג טינ טָאה דיי ַא ןוא גניר םענעסָאלשעג ַא ןיא

 עדליוו יוװ .ףיוה ןייז ןופ ןייגוצסױרַא ןעגנולעג ןליפַא זיא םיא ביוא ,סַאג ַא

 ןוא רעזייה עשידיי יד ןיא ןסירעגנײרַא רעניווטיל יד ךיז ןבָאה סעיטסעב

 ןוא טַאהעג לזמ רעװ טָאה .בוטש ןופ סױרַא ךיילג לָאז ןעמ ,ןגָאי ןעמונעג

 ךיז טימ ןעמענ טנָאקעג ןעמ טָאה ,ןטידנַאב ערעקיאור ףיוא ןפָארטעגנָא

 ךיז ףיױא טנַאקעג טָאה ןעמ לפיוו ליפ ױזַא ,שעו ,רעדיילק ,ןכַאז לסיב ַא

 עקינעי יד ףיוה ןדעי ןיא ןטינשענּפָא ןבָאה ןטסגרעמַא .ןגָארט ןוא ןגײלפױרַא

 טינרָאג ןבָאה ןדיי יד .טשרעוצ ןסירעגניײרַא ךיז ןבָאה רעדרעמ יד עכלעוו וצ

 לסיב ַא טַאהעג ןיוש ןבָאה םינכש ערעדנַא יד .ןעמענ וצ ךיז טימ ןזיװַאב
 ָאטעג ַא ןפַאש ןגעװ ,םגה ,זַא ,ןקרעמַאב ףרַאד ןעמ .ןטיירגוצוצ ךיז טייצ

 גנילצולּפ ןעמוקעגנָא הריזג יד זיא ךָאד ,טדערעג גנַאלנופ ןיוש ןעמ טָאה

 ןעמ טָאה טנכערעג .טלעטשעגרָאפ סָאד ךיז טָאה ןעמ יװ ,שרעדנַא רָאג ןוא

 ,טייצ עסיוועג ַא ןבעג ןעמ טעװ ,ָאטעג ַא ןיא ךיז ןבײלקוצרעבירַא ףיוא זַא

 .שרעדנַא ןצנַאגניא ךיז טָאה ןזָאלעגסיוא

 ןעגנוטכיר ענעדיישרַאפ ןיא טגָאיעג ןעמ טָאה ןדיי ענעבירטעגסױרַא יד

 גנוטכיר רעד ןיא עטייווצ ַא ,סַאג רעקצינדור וצ ןבירטעג ןעמ טָאה לייט ןייא

 ןוא גָאטײב .עמרוט רעקשיקול ןיא רעדיו ערעדנַא ,סַאג-סָאלשּפָארַא ןצ

 רעדָארָאגעװַאנ ןופ ךעלכעזטּפוה ,ןדיי לָאצ עסיורג ַא ןעמ טָאה טכַאנרַאפ

 געט רָאּפ ַא ןיא ,ייז ןענייז ןענַאדנופ .לסעג רעדיל ןיא ןבירטעגניײרַא ,ןָאיַאר

 ןבָאה ןסַאג עלַא רעביא .עמרוט רעקשיקול ןיא ןרָאװעג טריפעגקעווַא ,םורַא

 ףיוא ןוא טנעה יד ןיא קעּפ ,קעז ,סעזילַאװ טימ ןדיי סעיטרַאּפ ןגיוצעג ךיז
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 טימ רָאג -- רעװ ןוא רעקינייו טימ רעו ,רעמ טימ רעוװ ,סעציײלּפ יד

 טימ ןרָאװעג רעלופ ןסַאג יד ןענייז ,רעטייו העש ַא סָאװ .טנעה עקידייל

 ךיוא זיא ןעגנַאגעג .גנוי ןוא טלַא ,רעדניק ,ןעיורפ ,רענעמ :ןדיי ענעבירטעג

 ,טידנַאב ןרעליטש ַא ףױױא ןפָארטעגנָא רעװ טָאה :לזמ ןייז טימ רעדעי

 .םעטָא םעד ןּפַאכּפָא ןוא טנעמָאמ ַא ןלעטשּפֶא ךיז טזָאלעג רענעי טָאה
 ןבָאה רעדיו ןטידנַאב ערעדנַא .קילג סיורג ַא ןעוועג זיא ורּפָא טנעמָאמ ַא
 -קילגמוא יד סָאװ ,ךַאז עטשרע יד ןוא ,סױרַא זיא המשנ יד זַא ,ױזַא טגָאיעג
 ,ךעלקעּפ יד ךיז ןופ ןפרַאװ -- ןעוועג זיא ,ןָאטעג ןבָאה ענעבירטעג עכעל

 יד ןופ רענייא טינ .ָאטעג ןיא ןיירַא רעקידעבעל ַא ןטסלענשמַא יו ןוא
 ךיז טימ ןייז לָאז ןעמ יבַא ,ָאטעג ןייז לָאז :טכַארטעג ךיז טָאה עטגָאיעג
 יד רעביא ןעייטש סָאװ ,רעדרעמ יד ןופ ןרעװ רוטּפ רָאנ ןעמ לָאז ,ןײלַא
 ּפָארַא זדנוא ןופ ךס ַא ייב זיא ,ןײרַא ָאטעג ןיא זיא ןעמ ןעוו ןוא .ּפעק
 ךיוא "קילג, םעד וצ ןבָאה ןדיי רעטנזיוט ליפ .ןצרַאה ןופ ןייטש רערעווש ַא
 ,ןעוועג הכוז טינ

 ַאטעג ןיא ןייא ךיז טנדרָא ןעמ

 טגָאיעג ןוא ןבירטעג טָאה ןעמ ןעו ,רעױטיָאטעג םעד קידנעײגכרודַא

 ןבָאה רעדילגטימיעילימַאפ זַא ,טקרעמַאב טינ וליפַא ןעמ טָאה ,ןסַאג יד ףיוא
 רענייא ןגערפכָאנ ןעמונעג ןעמ טָאה ,ָאטעג ןיא ,ָאד טשרע .,ןריולרַאפ ךיז

 ,טנעקעג טינ ךיוא ןעמ טָאה ןטכַארט ןוא ןייטש רעבָא גנַאל .ןטייווצ ןפיוא

 טָאה ןעמ .ןשטנעמ טימ סעילַאװכ עיינ ןוא עיינ ץלַא ןעמוקעגנָא ןענייז סע

 טַאהעג ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד .ןײגוצנײרַא ּוװ טרָא ןַא ,בוטש ַא ןכוז טזומעג

 ,עקידועריר רעמ ,ערעדנַא .טעילוטעגוצ ייז וצ ךיילג ךיז ןבָאה ,עטנַאקַאב
 ,גנוניוו עטסעב עטשרע יד ךיילג ןעמונרַאפ ןוא טכַארטעג טינ גנַאל ןבָאה

 טלָאװ ןעמ יוװ ךיילג ,ךיז טצעזַאב ןוא ןעמונרַאפ ,ןפָארטעגנָא ןבָאה ייז סָאװ

 יד טליּפשעג רעדיו טָאה תוריד ןעמענרַאפ םייב .ןרָאװעג ןריובעג טרָאד

 ,בוט-לכ טימ תוריד ףיא ןפָארטעגנָא ןבָאה עקינייא ,לזמ -- לָאריטּפױה

 טימ טּפָא ,שעװ ןוא רעדײלק טימ סרעמלַא ,לבעמ ,טנַאװעגטעב טוג טימ

 עכלעוו ,גרַאװנסע ןסַאּפַאז עסיורג ,טײקשיטַאבעלַאב רעקיבוטש רענעדיישרַאפ

 ןפיוא ךיז רַאפ טײרגעגנָא ןבָאה ןעגנוניוו יד ןופ םיתביילעב ענעמונעגוצ יד

 רעייז ןפָארטעג ןבָאה ערעדנַא .ןצונוצסיוא סָאד ןעוועג הכוז טינ ןוא רעטניוו

 עטלַא ףיוא ןפָארטעגנָא ןבָאה רעדיוו ערעדנַא .תוריד עטוג רעבָא ,ןכַאז קיניײװ

 רעמ ץלַא ןסערּפנייא ךיז ןעמונעג ןעמ טָאה רעטייו העש ַא סָאװ .תוברוח

 ןעגנַאגעג זיא ןשטנעמ ןופ םָארטש רעד .תוריד ענעמונרַאפ יד ןיא רעמ ןוא
 ,רעטייו ןוא רעטייוו רעהפיוא ןָא
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 ןוא ,עגנע עכעלטע ןיא ןענופעג ךיז טָאה ָאטעג עסיורג עצנַאג סָאד
 -נײרַא ּוװ טַאהעג טינ ענעמוקעגיטצעל יד ןבָאה טכַאנרַאפ .ךעלסעג ענעזָאלרַאפ
 "עג ,םישרדמייתב ,ןזױלק עלַא ןעמונרַאפ ןיוש טָאה ןעמ .סופ ַא ןלעטשוצ
 ןפיוא ןבילבעג ןענייז ענעמוקעג-רעטעּפש יד ןוא ךעלמערק עניילק ןוא ןטפעש

 ,רעדליּפעג רעד ,יירשעג סָאד .ןרָאדירָאק ןיא ןוא ּפערט יד ףיוא ,ףייה יד ןיא ,סַאג
 טנעקעג ןשטנעמ ןטנוזעג ַא ןבָאה ןדלַאװעג ןוא תולוק יד ,גנולפייווצרַאפ יד

 ' .ןעניז ןופ ןריפּפָארַא
 ןעמ טָאה געט עקידרעטייו יד ןיא ךיוא ןוא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב

 ןעמ יװ גנַאל ױזַא .עטנַאקַאב ,םיבורק ,טניירפ ,רעדילגטימ-ןעילימַאפ טכוזעג
 יונעג טסּוװעג טינ ןעמ טָאה ,טָאטש רעצנַאג רעד רעביא ןפרָאװעצ ןעוועג זיא
 לייוו ,ןדנּוװשרַאפ זיא סָאװ ,ןשטנעמ לָאצ רעד ןגעוו ,עגַאל רעתמא רעד ןגעוו
 ןפָארטעג קינייו רעייז ךיז ןעמ טָאה ןסַאג יד ףױא ןשינעּפַאכ יד בילוצ
 .ענעדנוװשרַאפ לָאצ רעד ןגעוו תמא םעד ןייגרעד ןעמונעג ןעמ טָאה טציא טשרע

 .גָאט ןקידתבש ןצנַאג םעד טרעיודעג טָאה ןײרַא ָאטעג ןיא שרַאמ רעד

 טַָארנדוי ןופ גנואיײטשטנַא יד

 רימ טָאה ,דנַאלטסע ןיא ,אגאאלק רעגַאליעיצַארטנעצנַאק ןיא רעטעּפש

 םעד ןגעװ טלייצרעד ,טַארנדוי ןופ רעטסטלע .ועג רעד ,דירפ רעינישזניא

 | | ,ָאטעג ןסיורג םעד ןיא טַארנדוי ןופ ןײטשטנַא

 טרידיוקיל ָאטעג ןיא ןייג ןרַאפ געט עכעלטע ןבָאה ןשטייד יד ןעוו
 ןענייז ,רעדילגטימ ענייז עלַא טעמכ ןעמונעגוצ ןוא טעטימָאק ןשידיי םעד

 ןוא ןַאמשיּפ ,יקסנושַאי ירָאגירג ,רונשדייז םהרבא ,דירפ -- רע זיולב ןבילבעג

 ןשידיי ןיא ןטלַאהַאבסױא ךיז ןנָאה יקציװַאנַאקלימ ןוא דירפ ,יקציװָאנַאקלימ

 -עג, לָאטיּפש ןיא ךיז ןבָאה ןפוא ןבלעז םעד ףיוא .עקנַארק סלַא ,לָאטיּפש

 יירעט רעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה לָאטיּפש רעד ,ןדיי ליפ רעייז ?טעװעטַאר

 -עגניירַא רעהַא טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,ָאטעג ןסיורג ןקידרעטעּפש ןופ עירָאט

 .שינעטלעהַאב רעייז ןופ סױרַא ייז ןענייז ,טָאטש טשער ןופ ןדיי יד ןבירט

 סַאג ןפיוא ןפָארטעג ,ָאטעג רענליוו ןופ ררוצ רעד ,רערומ טָאה קילעפוצ

 םיא טָאה רערומ .טעטימָאק ןקידרעירפ ןופ טנעקעג טָאה רע ןכלעוו ,ןדירפ

 ,ףַאמבָא, ןפורעג רעטעּפש םיא ןבָאה ןדיי) "ןַאמבָא; סלַא טרינימָאנ ךיילג

 םיא רע טָאה ייברעד .(ײרערַאנּפָא ,טײקשלַאפ סע טסייה שיסור ןיא סָאװ

 טָאה דירפ .טַארנדוי ַא ןדליב ןוא ןָאזרעּפ 4 ךָאנ ךיז וצ ןעמענ וצ ןלױפַאב

 רעקרעװטנַאה םעד ןוא (טסינויצ) יקציוואנאקלימ טַאקָאװדַא ןעמונעגוצ ךיז וצ

 -רעירפ ןופ טנעקעג רע טָאה ןדייב ייז ,(טסידנוב ַא) רעטסוש ַא -- ןַאמשיפ
 םעד טמַא ןטרעפ םעד ןעמענוצנָא ןעגנווװצעג ךיוא טָאה רע .טעטימָאק ןקיד
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 .טלָאװעג טינ שוריפב סָאד טָאה רעכלעוו ,ןַאמכוג רעינישזניא ןשיאײטרַאּפמוא
 טימ זױלב ןעמענרַאפ ךיז טעו רע זַא ,טרעכיזרַאפ רעבָא םיא טָאה דירפ

 .רעינישזניא ןַא טסילַאיצעּפס ַא ןבָאה ןומ ָאטעג סָאד לייוו ,םינינע עשינכעט

 ירָאגירג טַאקָאװדַא רעגנוי רעד ןיײרַא ָאטעג ןיא זיא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 .טַארנדוי ןופ דילגטימ רעט5 רעד ןרָאװעג זיא רע ןוא (טסידנוב) יקסנושאי

 ,געט עכעלטע לָאטיּפש ןיא קידנעייז :ןבעגעגרעביא דירפ רימ טָאה רעטייוו

 לָאטיּפש ןופ טנעדנעטניא ןקילייװטייצ םעד טימ טנעקַאב טרָאד ךיז רע טָאה
 | ,סנעג בקעי

 ןופ ךורבסיוא ןרַאפ טרַאה זיא ,ןַאגַאק .ה ,טנעדנעטניא רעקידנעטש רעד

 -אלסיק ןיא עיצַארוק ףיוא ןרָאפעגסױרַא המחלמ רעשיטעווָאס-שישטייד רעד

 טמיטשַאב גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד ךרוד זיא רעטערטרַאפ ןייז יו ןוא ,קסדאוו
 ,סנעג ןרָאװעג

 ! סנעג בקעי זיא רעוו

 עשיווטיל יד טקידנעעג טָאה רע .לעװַאש ןופ טמַאטשעג טָאה סנעג בקעי

 ,ײמֹרַא רעשיווטיל רעד ןיא טנַאנעטײל רערעטלע ןעוועג זיא ןוא לושירעקנוי
 ,ןרָאװעג טריזיליבָאמעד זיא רע ןעוו .רָאי עכעלטע טנידעג טָאה רע רעכלעוו ןיא

 ןיא רַאטערקעס ןרָאװעג ןזיא רע .ןַאטיּפַאק -- גנַאר םעד ןעמוקַאב רע טָאה

 סלַא ןרָאװעג טקיטייזַאב רעטעּפש זיא רע ןענַאװ ןופ ,עמרוט רעלװַאש רעד

 ,"סיקוטעיל , וויטַארעּפָאָאק ןשיווטיל ןסיורג ןיא רעטלַאהכוב טרעװ רע .דיי

 ,ריציפָא ןשיוװטיל ַא ןופ רעטכָאט ַא ,ןירעניווטיל ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה רע

 ןעגנַאגעגמורַא זיא ָאטעג ןיא .טסינָאיזיװער-טסיניצ א ןעוועג ןזיא סנעג

 :לטרעוו ַא

 ,עיולב-סייו ַא ,עטנעל ַא טגָארט סנעג
 ,עיױג ַא -- יורפ ַא רע טָאה בוטש ןיא

 טָאה עכלעוו ,15 רָאי ַא ןופ רעטכָאט ענעסקַאװרעד ַא טַאהעג טָאה סנעג

 ןבעגעגּפָא טָאה דנַאברַאפנטַאר ןעוו .ָאטעג םעד ץוחמ רעטומ רעד טימ טכעלעג

 רעשיווטיל רעד ןופ טָאטשיטפױה יד ןרָאװעג זיא ענליוו ןוא עטיל וצ ענליוו

 ןופ ןעיצרעבירַא ןעמונעג זייווכעלסיב ןטמַא-הכולמ יד ךיז ןבָאה ,קילבוּפער

 םעד ןעמוקַאב ןוא ענליוו ןייק ןעמוקעג ןַאד זיא סנעג .ענליוו ןייק ענווָאק

 םעד ףױא .גנולײטּפָא-סטײהטנוזעג רעשיטָאטש רעד ןיא רעטלַאהכוב ןופ טמַא

 רעד וצ רעבירַא ןיא טָאטש יד ןעוו ,טנעמָאמ ןזיב ןבילבעג רע זיא טמַא

 י-רַאפ רעד יוװ ןרָאװעג טמיטשַאב רע ןיא טייצ רעד ןיא .טכַאמ רעשיטעווָאס

 םיא טָאה טמַא ןקיזָאד ןפיוא .לָאטיּפש ןשידיי ןיא טנעדנעטניא ןופ רעטערט

 סלַא ,ןרָאװעג ןלעפעג ןדירפ זיא סנעג .עיצַאּפוקָא עשישטייד יד טּפַאכרַאפ
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 .ןַאמ-רעטילימ רענעזעװעג סלַא ךָאנ וצרעד ןוא שטנעמ רעשיגרענע ,רעגנוי

 ,ָאטעג ןיא טנַאדנעמָאקיייצילָאּפ ןופ טמַא םעד טגיילעגרָאפ ךיילג םיא טָאה רע

 ,טריטּפעצקַא טָאה סנעג סָאװ
 םילשומ עשיטקַאפ יד ןרָאװעג ןָאזרעּפ 6 יד טָא ןענייז ןפוא ַאזַא ףיוא

 טייקכעלגעמ יד ןוא טכער סָאד ןשטייד יד ןופ ןעמוקַאב ןבָאה ייז .ָאטעג ןופ

 טימ לדנַאה ַא ָאטעג ןיא קעװַא זיא'ס ."תֹומי ימ -- היחי ימ , ןרידיצעד ֹוצ

 ,ןענָאזרעּפ עקידנריפ יד וצ טירטוצ א טַאהעג טָאה סע רעוװ .סנבעל עכעלשטנעמ

 ךיי רעטושּפ רעד .טעװעטַארעג ןבעל ןייז טייצ רעסיוועג א ףיוא טָאה רעד

 ןעװעטַאר וצ ךיז ױזַא יו ,ןגעו ערעדנַא ןכוז טזומעג ןוא רקפה ןעוועג זיא

 טָאה ,ןלַאפ ענלצנייא עסיוועג ןיא ,ןשטייד עסיוועג ייב טייצ רעטשרע רעד ןיא

 ךרוד סרעכַאמ ענטירּפס ןריפכרוד ןגעלפ סעיצקַאזנַארט יד .טלעג ןפלָאהעג

 טעװעטַארעג םורַא ױזַא ןוא ,ןטנַאילירב ,דלָאג רַאפ "ןשטייד עטוג ערעייז,

 רעייז זיולב ןסינעג טנעקעג ןבָאה ףליה רעד ןופ רעבָא .םענעי רעדָא םעד

 ,םידיחי עכייר

 געט עטשרע יד ןיא ןבעל-ַאטעג סָאד

 .ךיז ןענעדרָאנײא ףיוא קעװַא זיא ,ָאטעג ןיא גָאט רעטשרע רעד ,קיטנוז

 טינרָאג יוװ ױזַא טעברַא רעייז וצ קעװַא "?טכענק, עשידיי יד ןענייז ירפ קיטנַאמ

 ןעמונעגוצ תבש ןעמ טָאה תוחפשמ ליפ רעייז ייב יו תויה .טריסַאּפ טלָאװ
 טָאה סע סָאװ ,עמרוט רעקשיקול ןיא טריפעגקעװַא ןוא רעדילגטימ-החּפשמ

 יד טימ טָאטש ןיא ןעלדנַאהרעטנוא ןבױהעגנָא ןעמ טַאה ,טױט טײדַאב

 יד ןעװעטַאר וצ ןעז ןלָאז ייז זַא ,טעברַאעג טָאה ןעמ עכלעוו ייב ,ןשטייד עטוג

 ערעייט ערעדנַא ןוא דלָאג רַאפ .ןפלָאהעג סָאד טָאה ןלַאפ עסיוועג ןיא ,ןשטנעמ

 ךיז ןבָאה סרעכַאמ עשידיי יד ןופ .ןעמונעגסױרַא ענלעצנייא ןעמ טָאה םיצפח

 ערעייז טימ ןבָאה ייז .יקסנַאילעזַא ,ּפָאקסיײװ ,ןאראוו : ןרידַאגירב יד טנכייצעגסיוא

 ,רחסמ םעד טריפעג ןשטייד "עטוג

 ףיוא ,ןרָאדירָאק יד ןיא ,רעזייה יד ןיא ךעלעקניוו עלַא ןענייז ָאטעג ןיא

 יד .ּפָאק ףיוא ּפָאק טּפָארּפעגנָא ןעװעג רעבלעװעג עלַא ןיא ןוא ּפערט עלַא

 טלָאװעג טינ ןפוא םושב ןבָאה ,תוריד עטוג טּפַאכרַאפ ןבָאה עכלעוו ,עקינעי

 ןגעלעג ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ יד ןופ גנַארד רעד .םינכש עיינ ןזָאלניײרַא

 זַא ,ךעלגנירדוצ ןוא קרַאטש ױזַא ןרָאװעג רעבָא ןיא ,ןסַאג יד ףיוא טושּפ

 סָאװ ,עבלעז סָאד טליּפשעגּפָא ָאד ךיז טָאה סע .ןבעגכָאנ טזומעג ןבָאה ליפ

 טייצ ךָאװ א ייב .בַאטשסַאמ ןרעסערג ַא ןיא רָאנ ,ָאטעג םעניילק םעד ןיא

 .ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ןעמוקַאב ןבָאה עלַא זיב ,קעװַא זיא

 ,ָאטעג ןיא ןעגנערב וצ ךיז טימ ןעגנולעג זיא ןצעמע סָאװ ,םעד טיול
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 םעד טױל ,רקיע רעד ןוא ןעמונרַאפ טָאה רע הריד ַא רַאפ סָאװ ,םעד טיול

 ןסַאלק עיינ טעדליבעגסיוא ָאטעג ןיא ךיז ןבָאה -- טעברַאעג טָאה ןעמ ּווװ ,טרָא

 עכלעוו ,ןדיי יד ןופ לרוג רעד ןעוועג זיא שיגַארט ךעלנייוועגרעסיוא

 ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,לסעג רעדיל ןיא ןבירטעגניירַא תבש טָאה ןעמ

 ןעיירפ ןרעטנוא טכענ 2 ןוא געט 2 ייז ןטלַאהּפָא ןכָאנ .ָאטעג ןופ טייז רענעי

 .הטיחש רעד וצ טריפעגקעוַא ייז ןעמ טָאה ,למיה

 ,טנכערעג ןעמ טָאה ,ָאטעג ןיא קידנעיײג זַא ,ןזיוועגנָא ןיוש בָאה ךיא

 טימרעד זַא ןוא ןדייל ןופ סוכ ןיא ןּפָארט רערעטיב רעטצעל רעד זיא סָאד זַא

 סָאװ .ןזָאל ורוצ ןעמ טעװ ןָא רעטציא ןופ ןוא ןגָאלּפ יד ןקידנע ךיז ןלעװ

 -ַאב רעשידי רעד ןופ טפלעה א ?רערעטיב ךָאנ ןייז ןיוש ןעק ךעלטנגייא

 ןופ ןעמ טָאה עקירעביא יד .רוּפש ַא ןָא ןדנווװושרַאפ ןיוש זיא גנורעקלעפ

 ,טקיטיײזַאב ןלעווק-הסנרּפ ערעדנַא ןוא ןטַאטשרַאװ ,ןטפעשעג ,רעזייה ערעיײיז

 ,טעקַאנ ןוא סעװרָאב ,ץומש ןוא טפַאשגנע ןַא ןיא ךיז ןעמ טניפעג טציא

 תועשר ַא רַאפ סָאװ ?ןייז רעגרע ךָאנ ןעק סָאװ .בייל ןפיוא דמעה ַא ןָא שממ

 יז ןלעװ טציא, :טנקסּפעגּפָא עקַאט ןבָאה ליפ ןוא !ןָאט ךָאנ ייז ןענעק

 עשידיי יד ןרָאװעג ?טסיירטעג, ךיוא ֹזַא ןענייז ,בגַא ."ןזָאל ןרוצ זדנוא
 .ןקַאילָאּפ "עטוג , ןוא רעניווטיל ?עטוג , ןוא ןשטייד ?עטוג , יד ךרוד רעטעברַא

 סע רעװ ,קעװַא זיא רעטציא ןזיב ןעוועג סָאװ ,ןלַאפרַאפ , :ןגָאז ןגעלפ ייז

 .."ןבעלרעביא ןיוש טעװ רעד ,ןבילבעג ןבעל ןוא טציא זיב ןטלַאהעגסױא טָאה
 ןסַאפוצ ןוא ןענדרָאנײא ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה ןעגנומיטש עכלעזַא ייב טָא

 ןעמוק רעניװטיל ןוא ןשטייד ןגעלפ גָאט ןדעי .ןבעליָאטעג םעיינ םוצ ךיז
 קירוצ ייז טכַאנרַאפ ןוא טעברַא רעד וצ ?עטיול ערעייז, ןעמענ ,ָאטעג ןיא
 | | ,ָאטעג ןיא ןריפניירַא

 ,טניימעג ןבָאה סָאװ ,םימכח עלַא יד טַאהעג ןבָאה תועט ןרעטיב ַא רעבָא

 | ,ןזָאל ורוצ ןעמ טעװ ָאטעג ןיא זַא

 ןעמוקעג ָאטעג ןיא זיא ,טנװָא ןיא טעּפש ,רעבמעטּפעס ןט15 םעד ,קיטנָאמ

 ,ןָאזרעּפ 2000 טַארגדוי ןופ טרעדָאפעג ןוא ,גרעבנענייווש -- ץעיוװָאּפַאטשעג רעד

 רע .ָאטעג םעניילק םעד ןיא יו ,שרעדנַא טלדנַאהעג טַארנדוי רעד טָאה ָאד

 ןפַאשעג העש רָאּפ ַא ןופ ךשמ ןיא טָאה יז ןוא יײצילָאּפ יד טקישעגסױרַא טָאה

 ,לָאצ עקיטיונ יד

 עמרוט רעקשיקול ןיא ןרָאװעג טריפעגסורַא ךיילג ןענייז תונברק יד

 ןעמעלַא טָאה שינעעשעג עקיזָאד יד .רַאנָאּפ ףיוא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןוא

 רעד ךָאנ !רעכיז טינ ךיוא זיא ָאטעג םעד ןיא זַא ,סָאד טסייה ;טלסיירטעגפיוא

 יד ןופ םינכש יד .רעמיורעג לסיב ַא ןרָאװעג ָאטעג ןיא זיא ?עקטסישט,
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 ךיז זיא ָאטעג ןיא ןבעל סָאד ןוא ,טנשריעגּפָא ךיילג ייז ןבָאה ענעמונעגקעווַא

 ,?לַאמרָאנ, קעװַא רעטייוו

 רוֿפיכ-םוי ןיא ייעקטסישט ,, יד

 (1941 רעבָאטקָא ןט1 םעד ,ךָאװטימ)

 ,הליענ ךָאנ ןביוהעגנָא "עקטסישט, יד ךיז טָאה ָאטעג ןסיורג םעד ןיא

 ָאטעג םענילק םעד ןופ ןבָאה םילבחמ יד יו םעדכָאנ ,טנװָא 8 רעגײזַא

 ,סַאג ןופ ןשטנעמ ןעמונעג ןבָאה ייז .סעיטרַאּפ עטצעל יד טריפעגסורַא

 ,רעווש רעייז ןעגנַאגעגוצ זיא עיצקַא יד רעבָא .ןפָארטעג רָאנ ןבָאה ייז ןעמעוו
 טָאה ןעמ ןוא ָאטעג םעניילק םעד ןיא עיצקַא רעד ןגעוו טסּוװעג טָאה ןעמ לייוו

 ןדירפוצ טינ רעייז ןענייז סנעג ןוא טַארנדוי רעד ,ןטלַאהַאבסױא לענש ךיז

 ךיז טיצ עיצקַא יד לייװ ,"ןילַא ןעמענ, ןשטייד יד סָאװ ,םעד ןופ ןעוועג

 ייז ןבָאה רעבירעד .ןשטנעמ ענעגייא ןלַאפנײרַא ןענעק ייברעד ןוא גנַאל וצ

 ןלעוו ייז ןוא שינעּפַאכ יד ןלעטשּפָא לָאז רע זַא ,ןגרעבנענייווש טגיײלעגרָאפ

 -סױרַא ךיילג ייז ןבָאה ,המכסה ןייז קידנעמוקַאב .לָאצ עקיטיונ יד ןלעטשוצ םיא

 עכלעוו ,עלַא זַא ,ףייה יד ףיא ןפורסיוא ןסייהעג ןוא יײצילָאּפ יד טקישעג

 ךיז ףכית ןלָאז ןענײשי-טעברַא ןבָאה ןוא רעצעלּפ עשישטייד ףיוא ןטעברַא

 תויה .ןרירטסיגער ןוא ןעלּפמעטש ןענייש יד טעװ ןעמ ּוװ ,רעיוט םייב ןדלעמ

 טעװ ןענַײש יד ףיוא זַא ,טלמוטעג עקַאט ךיז טָאה געט עטצעל יד ןיא יו

 ,ןעמונעגנָא עלַא ןבָאה ,"ןַאמכַאפ, לּפמעטש ןלעיצעּפס ַא ןבָאה ןפרַאד ןעמ

 קעװַא ךיילג ןיא ןעמ ןוא טיײלכַאפ יד רַאפ גנוטער א ןייז טעװ סָאד זַא

 יייוש .תונברק לָאצ עקיטיונ יד ןעמוקַאב ןעמ טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא .רעיוט םוצ

 -רעװטנַאה-רענעמכַאפ עשידיי עטסעב יד ןוא החמש אלמ ןעוועג זיא גרעבנענ
 ןבָאה עכלעוו ,סעיצקַא יד ךָאנ .הטיחש רעד וצ קעװוַא טנװָא םעד ןענייז רעק

 -- םיורעג ןרָאװעג סָאטעג עדייב ןיא זיא ,תושפנ 4000 ייב ןעגנולשעגנייא

 ,ייוו ןֹוא ְךָא ...היחמ א
 ןעוװעג טינ ָאטעג ןסיורג םעד ןיא לייוורעד ןענייז סעיצקַא ןייק רעמ

 ַאטעג ןסיווג ןיא ןבעל רעודנוא

 ןסירג םעד ןופ טַאירַאסימָאק ןיא טכַאנ עטשרע יד ןקיטכענרעביא ןכָאנ

 רעד ּוװ ,0 רעקצינדור ןופ ףיוה ןפיוא סױרַא ירפ ןגרָאמ ףיוא ךיא ןיב ,ָאטעג

 -ײצילָאּפ יד ,טַארנדי רעד ןעוועג זיא ָאד .ןענופעג ךיז טָאה טַאירַאסימָאק

 טניוװועג ךיוא ןבָאה ףיוה םעד ןיא .סעיצוטיטסניא-ָאטעג ערעדנַא ןוא ָאדנַאמָאק
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 ןופ ןענַאטשַאב ךעלטנגייא זיא ףיוה רעקיזָאד רעד .ָאטעג ןופ "םילודג , עלַא

 טימ טלבירגעג ןוא טלביושעג שממ טָאה ָאד .ףייה ערעדנוזַאב 2 עקידרעירפ

 ןעזעגסיוא ןבָאה ייז .ָאטעג םעניילק ןטרידיווקיל םעד ןופ ענעּפָאלעגנָא ,ןשטנעמ
 טַארנדוי ןקיטרָאד ןופ רעטעברַאטימ ענעזעװעג עקינייא .ןעניז םייב טינ יו

 לסיב ַא ןפַאש וצ ןעז לָאז ןעמ ,ןטעבעג ןוא רימ םורַא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה

 ןופ עטסיל ַא טכַאמעג בָאה ךיא .ןסע ןָא געט 2 ןיוש זיא ןעמ לייוו ,טיורב

 טַאקָאװדַא טמַא-עיצַאזיװָארּפַא ןופ רעטייל םוצ קעװַא ןיב ןוא עטלמַאזרַאפ עלַא

 בָאה ךיא ןוא ןבירשעגרעטנוא עטסיל ןיימ טָאה רעכלעוו ,יקסנושַאי ירָאגירג

 ןפיוא ךיילג ךיא בָאה טיורב סָאד .ןָאזרעּפ ַא ףיוא טיורב לבעל ַא וצ ןעמוקַאב
 ענליוו ןיא רעטנַאקַאב טוג רעד טלעטשענּפָא ךימ טָאה ָאד .טלייטרַאפ ףיוה

 ןייז ןסָאגעגסױא רימ רַאפ טָאה רע ,ןייטשרעג בקעי טנעגיריד ,רעוט-רוטלוק

 ןייש ַא ןָא ןוא קירעגנוה ,קנַארק ,טלַא ןיב ךיא ,טעז ריא, :ץרַאה רעטיב

 ,רעריפ יד ןענייז ייז ,ענטירּפס ,סעקעינש עגנוי ,ןעילוטוצוצ ךיז ּווװ טינ בָאה ךיא

 טלעוו סטָאג ףיוא םורַא ךיז יירד ,רעבָא ,ךיא .ןענייש ןעמ טמוקַאב טלעג רַאפ

 ,רעסעמ ַא טימ יװ ןטינשעג ךימ ןבָאה דייר ענייז ."?ןענעק טינ ךימ ליוו רענייק ןוא

 יו תושפנ 4 טימ ןײלַא ךיא ייטש טָא !ןָאט טנעקעג ךיא בָאה סָאװ רעבָא

 ,טַאהעג ךיא בָאה טיורב .רעייפ ַאזַא ןופ סױרַא טשרָאקָא ,ףיוה ןפיוא טנוה ַא

 רע .לָאמַאכָאנ םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןוא לבעל בלַאה ַא ןבעגעג םיא ךיא בָאה

 רימ ייב ךיוא ךיז ןבָאה ןרערט ןוא טקנַאדעג ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ רימ טָאה
 ןפָארטעג ךיוא ךיא בָאה דנַאטשוצ ןרעסעב ןייק טינ ןיא .ןגיוא יד ןופ ןסָאגעג
 םעד ,ןיועל םייח ,יקציטַאימעס םייח ,יקצָאבויל ךורב טניירפ עטוג עניימ
 ןענייז עלַא .ענליוו ןיא גנוטייצ רעשיטסינויצ רעד ןופ רָאטקַאדער םענעזעוועג

 ,ןקושַאק ,ןיקסלָאגימער םייח ןפָארטעג ךיוא ַאד בָאה ךיא .ןענייש ןָא ןעוועג ייז

 םעד ,ןַאמקָארט ןירערעל יד ,קנַאב סעשטיווָאמינוב ןופ רָאטקעריד .וועג םעד

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןענָאזרעּפ ייר ַא ךָאנ ןוא עטיל ןופ לַאגעס לארשי טסיטרַא
 .ָאטעג םעניילק םעד ןופ טעװעטַארעג

 רעטרַאּפ ןפיוא ,טַארנדוי ןופ ןינב ןיא ןײֹרַא ןענייז החּפשמ ןיימ טימ ךיא

 עלַא ךיז רימ ןבָאה ,לבעמ םוש ןייק ןָא ,רעמיצ קידיײל ַא ןענופעג רימ ןבָאה

 יאדווא .ךעלקעּפ ענדיב עכעלטע ערעזדנוא טימ דרע רעד ףיוא טגיילעגסיוא

 העשיייח ַא רעבָא ,ןענעק טינ רימ ןלעוו ,ָאד ןייז גנַאל זַא ,ןענַאטשרַאפ רימ ןבָאה
 ,.טוג ךיוא זיא

 ןופ רעבַאהניא .וועג ַא ,ןייטשרוב רעטלַאװרַאפיזױה םוצ ןיײרַא ןיב ךיא

 טייז ריאי :רע טגערפ ,ןעמָאנ-עילימַאפ ןיימ קידנרעה .טפעשעגיןרעוָאר ַא

 -- .ךיא רעפטנע -- "ָאיי -- !"גָאט, ןופ רעטעברַאטימ רעד ,יקסשירעבלַאב

 רָאסעפָארּפ ןעוו ,ץושטסבלעז יד טריזינַאגרָא טָאה רעכלעוו ,רעד ריא טייז
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 -- ךיא גָאז -- ?ָאי, *1 םָארגָאּפ ַא ןכַאמ ענליוו ןיא טלָאװעג טָאה ץעימאכ אסקאי

 טגָאז -- ?ןיינ, ."עגַאל ערעדנַא ןַא זיא טנייה .השעמ עטלַא ןַא ןיוש זיא סָאד,

 רימ טָאה רע ."ןפלעה ךייא לָאז ענליוו זַא ,טנידרַאפ טָאה ריא --- ןייטשרוב

 ןיא ןעמוקעג ךיא ןיב רעכעלקילג ַא .ךעלגעמ רָאנ סָאװ ,ןָאט וצ טגָאזעגוצ

 ןעוו .ןבײרשַאב וצ טינ ןעוועג זיא עקיבוטש יד ןופ החמש יד ."בוטש ןיימ,

 ,קידייל א ןיא טריפעגניירַא ךימ רע טָאה ,ןעמוקעג ןגרָאמ ףיוא םיא ֹוצ ןיב ךיא

 םעד ןיא .הריד יד ןייז טלָאזעג טָאה סָאד ןוא ,לבלעוועג רעטצניפ ,קיצומש

 ,ץַאלַאּפ סיקצָאטָאּפ ףַארג רָאנ ,הריד ןייק טינ ןעוועג רימ רַאפ סָאד זיא טנעמָאמ

 קידנענעפע .הריד רעיינ רעזדנוא ןיא ןבילקעגניירַא ךיילג ךיז ןבָאה רימ

 -- "ץַאלַאּפ; רעזדנוא ןעזרעד טשרע רימ ןבָאה ,סַאג ןופ ןדָאל םעד לסיב ַא

 ןכָארבעצ ַא ןוא לשיט ַא ץוח ַא ; ןוויוא ןַא ןָא ,ץומש טימ לופ לבלעוועג ןיילק ַא

 ףױה ןפיוא סױרַא ןענייז רימ ןעוו .ןעוועג טינרָאג הריד רעד ןיא זיא ,לקנעב

 עקירעיורט עיינ טרעהרעד רימ ןבָאה ,גנונעדרָא ןיא הריד רעזדנוא ןעגנערב ןכָאנ

 ןיא טולב סָאד .עקטסישט עיינ ַא ןיוש ךיז טיירג ןגרָאמ ףיוא זַא ,ןעגנַאלק

 ןיוש ןוא םעטָא םעד ןּפַאכוצּפָא ןזיואב טינ ךָאנ .טרירפעג טָאה ןרעדָא יד

 עדנוקעס ןייק ןעמ ןעק הריד רעזדנוא ןיא זַא ,רָאלק .הטיחש עיינ א רעדיוו

 סָאד .סַאג ןופ ןוא ףיוה ןופ גנַאגנײרַא ןַא ,םָארק ענעּפָא ןַא :ןביילב טינ

 ןיב רעירפ טנװָא ןַא טימ ?ןעמ טוט סָאװ .שינעטלעהַאב םוש ןייק ךָאד זיא

 טָאה רע .ןעװעטַאר וצ ןעז ךימ לָאז רע ,םיא ןטעבעג .ןדירפ ייב ןעוועג ךיא

 ?טליוו ריא סָאװ טוט ,ןענייש ןייק טינ בָאה ךיא , :שיסור ןיא טרעפטנעעג רימ

 :ןשטנעמ רעטנזיוט ןבילקעגנעמַאזוצ 6 רעקצינדור ףיוא ךיז ןבָאה סנגרָאמוצ

 ןטכיזסיוא ענייק טַאהעג טינ ןבָאה סָאװ ,יד עלַא ,ןענייש עסייוו עטלַא יד טימ עלַא

 ןופ ןינב ןיא טקורעגנײרַא ךיז טָאה םלוע רעד .ןייש ןלעג ַא ןעמוקַאב וצ

 יד ,ןרָאדירָאק עטיירב ,עסיורג עלַא ןרָאװעג טלופעגנָא ןענייז סע .טַארנדוי

 ,טמערוטשעג ,ןעירשעג טָאה םלוע רעד .ּפָאק ףיוא ּפָאק ןענַאטשעג זיא ןעמ .ּפערט

 טינ ךיז טריסערעטניא רע זַא ,ןענייש עלעג עלַא ןעמונעגוצ טָאה טַארנדוי רעד זַא

 ,קידנעעז .עטנעָאנ ענייז ןוא ךיז ןעװעטַאר וצ רָאנ טרעלק ,ןדיי ןעװעטַאר טימ

 רעד טימ ךיא ןיב ,ןעמוקסיורַא טינ סטערקנָאק םוש ןייק טעװ שער םעד ןופ זַא

 ןוא ּפערט עטשרעביוא יד ףױא ןכָארקעגפױרַא עטנַאקַאב עכעלטע ןופ ףליה

 !רעטסעווש ןוא רעדירב ,ןדיי, :רעטרעװ עקידנגלָאפ טימ םלוע םוצ טדנעוועג ךיז

 זיא עגַאל יד .ןעמוקסױרַא טינ ךַאז ןייק טעוו ָאד ןעיירשעג ערעזדנוא ןופ
 בוא .עטלייצעג שממ ןענייז ןבעל וצ ןעהעש ערעזדנוא .ךעלרעפעג טסכעה

 ,ןעװעטַאר םוצ ךיז יו ,לטימ ןוא געוו ןקיטכיר ןייק ןעניפעג טינ ןלעוו רימ

 בָאה ןײלַא ךיא זַא ,ןייועג ַא ןכָארבעגסױא זיא'ס ."רעטנוא עלַא רימ ןעייג

 רעטייוו ךיא בָאה -- גנוטער עקיצנייא יד, .ןשרעהַאב ךיז טנעקעג רעטייוו םיוק
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 ןעז לָאז רע ,טַארנדוי םעד ןבעג ןוא טלעג עמוס עסיורג ַא ןפַאש זיא -- טדערעג

 ןעמ טָאה -- ?ָאי ,ָאי, "?םיכסמ ריא טייז יצ .ךיז טזָאל סע סָאװ ,ןעװעטַאר

 וצ ןבעל סָאד יבַא ,קעװַא ץלַא ןביג רימ , -- ןטייז עלַא ןופ ןעיירש ןעמונעג

 רימ ןוא ןַאמ 5 ןופ עיצַאגעלעד ַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא סע *!ןעועטַאר

 ,ןסנעג ןוא ןדירפ וצ קעװַא ןענייז

 לָאז רע ,םיא ןטעבעג ןוא ליוו םלוע רעד סָאװ ,ןדירפ ןבעגעגרעביא בָאה ךיא

 ןוא טעניבַאק ןיא ןעוועג סנעג ןיוש זיא םורַא עלייו ַא ןיא .ןסנעג ןפור

 טעװ ןעמ .עקטסישט ַא ןעמוקרָאפ טעװ ןגרָאמ זַא ,ןפָא ןוא רָאלק טרעלקרעד

 זיא גנוטער םוש ןייק .ןענייש עלעג ןייק טינ ןבָאה עכלעוו ,ןעמעלַא ןעמענוצ

 טביולג רע זַא ,טרעלקרעד רע טָאה ,טלעג ןגעוו טגָאזעג םיא ןבָאה רימ ןעוו .ָאטינ

 רימ זַא ,טרעלקרעד םיא ןבָאה רימ .טלעג ךס ַא ןפַאש ןענעק טעװ ןעמ זַא ,טשינ

 -ַאטסעג יד ייב ןלעופ וצ ןעז רָאנ רע לָאז ,עמוס רעסיורג ַא רַאפ ןריטנַארַאג

 ןוא טָאטש ןיא ייז וצ ייג ךיא, -- טרעפטנעעג סנעג טָאה -- ?טוג, .סעצווָאּפ

 ..ןענעק טעװ ןעמ רָאנ סָאװ ,ןָאט לעװ

 ףיוא ;ןענייש עלעג 2500 ןבעגעג ןבָאה ןשטייד יד זַא ,ןבעגעגוצ טָאה דירפ

 ןיק רעמ .ןשטנעמ 14000 ןעמַאזוצ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ןביירשוצ ןעמ ןעק ייז

 סלַא ,ןעמענוצ ןעמ טעװ עקירעביא עלַא .ןייז טינ ָאטעג ןיא ןרָאט ןשטנעמ|
 ,עלַאגעל-טינ

 ןבָאה רימ .רעטיב ןוא רעטצניפ ןרָאװעג זדנוא זיא סעומש ןצנַאג םעד ןופ

 זַא ןוא ?ָאּפַאטסעג , רעד וצ טָאטש ןיא טייג סנעג זַא ,םלוע םעד ןבעגעגרעביא

 רימ ןענייז רעטימעג ענעכָארבעצ טימ .עכַאװש רעייז ןענייז ןעגנונעפָאה יד

 ,ןעגנַאגעצ עלַא ךיז

 רע טָאה ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו .רעיוט םייב טרַאװעגּפָא ךיא בָאה ןסנעג
 ,טלעופעג טינ ךַאז ןייק טָאה רע זַא ,טגָאזעג ךיילג רימ

 ?תושפנ 5 בָאה ךיא ,ןָאט ,טנַאדנעמָאק 'ה ,ךיא לָאז סָאװ,

 .טרעפטנעעג רימ רע טָאה -- ?ָאטעג ןופ סױרַא טייג ,ןיהוװ טָאה ריא ביוא,

 טײג וו ,ןעמ טוט סָאװ .רענעכָארבעצ ַא עילימַאפ ןיימ וצ קעװַא ןיב ךיא

 ?!ןעמ

 ןעלטנַאמ יד ןיא ענעָאטעגנָא רימ ןענייז גָאט ןבלַאה ןטייווצ ןצנַאג םעד

 !ןגױא יד רַאפ טױט םעד קידנעעז ,עטכשוחרַאפ ,ףיוה ןיא ןעגנַאגעגמורַא

 םעדייא רעד ,שטיווָארָאטנַאק סקַאמ טניוװ סע ּוװ ,טסווורעד ךיז בָאה ךיא

 ,פ .ק .ה ןופ רעטעברַא סלַא ,רע זַא ,טסּוװעג בָאה ךיא .קאפ רעקיײטּפַא םעד ןופ

 טניווועג טָאה רע .קעװַא םיא וצ ךיא ןיב רעדניק עדייב טימ .ןייש ןלעג ַא טָאה

 יד .סַאג ַאנשַארטס ךרוד ןעוועג זיא גנַאגניירא רעד .לסעג רעקסדיל ףיוא

 ןרעױמ יד ןיא רעכעל עטקַאהעגסױא ךרוד טריפעג ןבָאה ףיוה םוצ גנעגכרוד
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 עילימַאפ יד .עלעכיק רעקנישטיפ ַא טימ ןרעמיצ 2 ןופ ןענַאטשַאב זיא הריד רעייז

 סיורג יד ןעוועג זיא רעמיצ סָאד .רעמיצ ןטשרע ןיא טניווװועג טָאה שטיוָארָאטנַאק

 12 ןעמַאזוצ ,סעילימַאפ 2 טניווװעג ןבָאה םיא ןיא ןוא רעטעמיטַארדַאװק 14 ַא

 ןשטנעמ ליפ ױזַא ךיוא ,רעפעגמוא טניוװעג ןבָאה רעמיצ ןטייווצ ןיא .תושפנ

 -ָאטנַאק עילימַאפ עצנַאג יד ,לטכיל ןיילק ַא טנערבעג טָאה רעמיצ ןטשרע ןיא

 יז טימ .רעדניק ייווצ ןוא יורפ יד ,רע :ןָאזרעּפ 4 ןופ ןענַאטשַאב זיא שטיװָאר

 ןיילק ַא טימ ןויזדנייר -- רעטכָאט עטייווצ יד ,קאפ יורפ עטלַא יד ןעוועג ךָאנ זיא

 ןיא ןיירַא ןענייז ייז יו ךיילג ןעמונעגוצ ןשטייד יד ןבָאה ןַאמ םעד) .,דניק

 ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,"ןַאשטּפַאט , ַא ףיוא ןסעזעג זיא עילימַאפ עצנַאג יד .(טָאטש

 םעד ףיֹוא .טנַאװעגטעב לסיב ַא םעד ףיוא ןוא לגיצ ףיוא רעטערב רָאּפ ַא ןופ

 ,רעדילגטימ-עילימַאפ 4 עלַא ןפָאלשעג ןענייז *ןַאשטּפַאט,

 טעװ -- ןייז טעװ זדנוא טימ סָאװ ,אלימ , :ןשטיוװָארָאטנַאק וצ גָאז ךיא

 ,גָאט ןקידנגרָאמ ןפיוא ךיז וצ ייז טמענ .ןעװעטַאר ךיא ליוו רעדניק יד ,ןייז

 שטיוװָארָאטנַאק ,"ןעז רעטייו רימ ןלעװ ךָאנרעד .עקטסישט רעד רעביא זיב

 ,םינכש יד טשימעגניירַא ךיז ןבָאה ָאד רעבָא .ןעגנַאגעגנייא םעד ףיוא ךיילג זיא

 ןעק סָאד ,ןיינ; :ןָאטעג גָאז ַא ןבָאה ייז .סעומש םעד טרעהעג ןבָאה עכלעוו

 רימ .ןענייש עסייוו ןייק טימ ןזָאלנײרַא טינ בוטש ןיא ןלעװ רימ .ןייז טינ

 טינרָאג סָאד טרָאט ריא ...טינ ןענעק רימ -- רעבָא ,ןעװעטַאר ןלעװ ךייא ןטלָאװ

 יָאטנַאק יד ייס .."ןײגקעװַא רימ ןלָאז ,רעדניק ערעייא בילוצ זַא ,ןעגנַאלרַאפ

 ןבָאה רימ .טרעפטנעעג טינרָאג ןוא ליטש ןבילבעג ןענייז ךיא ייס ,סעשטיוװָאר

 ,רעד ןייטשרַאפ רָאנ ןעק טימעג ןכָארבעג ןיימ ןוא רעטרעװ ןָא טנגעזעג ךיז

 ...טבעלעגרעביא ןיילַא סע טָאה סָאװ

 ןֶא .הריד רעזדנוא ןיא ןיירַא רימ ןענייז עטלפייווצרַאפ ,עטרעטצניפרַאפ

 .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןלַאפעג עלַא רימ ןענייז טרָאװ ַא ןדערוצסױרַא

 עכעלשטנעמ יד ןענַאטשרַאפ קידנצנעלג ױזַא טָאה לווייט רעשישטייד רעד

 -- ןשטנעמ עטסטנעָאנ יד ןופ ןכַאמ ֹוצ ןֹיװַאב טָאה רע זַא ,עיגָאלָאכיסּפ

 עסיורג סָאד ןענּוװעג בָאה ךיא ,ןפלָאהעג טָאג טָאה רימ , :םיאנוש עקיטולב

 רעבירעד ןזומ רימ .ןענייש עלעג ןבָאה עילימַאפ ןיימ טימ ךיא -- סניוועג-סנבעל
 -עסייװ ,ריא .ןבעלוצרעביא טרעשַאב ךעלנײשרַאװ זיא זדנוא ןוא ןבעל
 עכלעזַא ,."לַאזקיש רעד זיא ַאזַא -- ןלַאפרַאפ .ןעמוקמוא טזומ ,סעקינענייש

 ןיא .טגָאזעג ןפָא סָאד ןבָאה ךס ַא ןוא .תוחומ יד טרעבקעעג ןבָאה תובשחמ

 ןבָאה סעקינענישיעלעג יד זַא ,טייו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא רעזייה ערעדנַא

 ,תוריד עמַאזניימעג יד ןופ ןפרָאװסױרַא טֹושּפ סעקינענייש-עסייוו יד טלָאװעג

 ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ ךס ַא ןוא רעזייה ךס ַא ןעוועג ןענייז ךעלריטַאנ
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 יע

 יז לַפיו ,ןעװעטַאר ןפלָאהעג ןבָאה ןוא ךַאז רעד וצ ןעגנַאגעגוצ שרעדנַא

 | ,טנעקעג רָאנ ןבָאה

 עקטסישט עסיורג יד

 ןגעוו ,טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה ,ףיוה ןפיוא סױרַא ןענייז רימ ןעוו ,גָאטרַאפ

 ןבָאה עכלעוו ,טַארנדויי ןופ רעטעברַאטימ עלַא זַא ,גנונעדָארַאפ סנסנעג

 ןיימ ןעמונעג בָאה ךיא .ןינבירעטַאעט ןיא ןעלמַאזרַאפ ךיז ןלָאז ,ןענייש עלעג

 ןטנַאיצילָאּפ ןעייטש סע !טלַאה ,רעבָא ,רעטַאעט םוצ ךיז טזָאלעג ןוא עילימַאפ

 | ,ןייש ןלעג ַא ןָא ןיירַא טינ ןזָאל ןוא גנַאגנײרַא םייב

 קידנעיירד ?ןינב ןיא ןיירַא טרָאפ ךיז ןעמ טּפַאכ יו ?טציא ןעמ טוט סָאװ

 וצ גנַאגנײרַא ןטשרעטניה ַא טּפַאטרעד ךיא בָאה ,ןינב ןסיורג םעד םורַא ךיז

 טּפַאכעגנײרַא ךיז רימ ןבָאה טייקיטכיזרָאפ רעטסערג רעד טימ .ענעצס רעד

 ןעועג ןענייז עיָאפ ןטימ לַאז-רעטַאעט רעד .גנוטסעפ-"טייקרעכיז, רעד ןיא

 רעד .סעילימַאפ ערעייז ןוא טַארנדוי ןופ רעטעברַאטימ יד טימ טקַאּפעג לופ

 טרעו עטלמַאזרַאפ יד ןופ גנוריורענעד יד ןוא רעטייו ךיז טקור רעגייז

 טינ סע זיא , ,ךיז ןשיווצ טדערעג ןעמ טָאה -- ?טסייוו רעוו, ,רעקרַאטש ץלַא

 טרזח ?ייז ןעד טױרט רעוו !?ןשטייד יד דצמ לציּפש שינָאלװיײט יינ ןייק

 -""ךענעמכַאּפ , יד טימ עיצַאקָאװָארּפ עקידרופיכי-םוי יד רעביא טינ לָאמַא ָאד ךיז

 "? ןענייש

 ךיז ןעניפעג עטלמַאזרַאפ יד ןשיווצ סָאװ ,ןעוועג זיא טסיירט עקיצנייא יד

 ,םיגיהנמ יד ןופ ,ינּפ יד ןופ סעילימַאפ ךס א

 ןענייז ,טּפַאכעגנײרַא ָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,סעקינעניישיסייו לסיב ַא ,רימ

 ,ןרילרַאפ וצ סָאװ טַאהעג טינ רימ ןבָאה יווייס ...ןטסקיאורמַא ןעוועג

 ויא גנומיטש יד .עיצקַא רעד ןופ ביֹוהנֶא רעד טרעטנענרעד ךיז טָאה סע

 ,טציירעג רעמ ןרָאװעג טונימ רעדעי טימ

 ןסירעגּפָא שממ זדנוא טָאה'ס .רעדליּפעג ַא ,למוט ַא סיוא טכערב גנילצולּפ

 ,ןינב-רעטַאעט םעד ןזָאלרַאפ ןלָאז עלַא זַא ,טנדרָארַאפ טָאה סנעג :רעצרעה יד

 טוט סָאװ ,ונ .ףיוה ןפיוא ןעמוקרָאפ טעװ ןענייש עלעג יד ןופ לָארטנָאק יד

 ,שטנעמ ןייא !םוקמוא ךָאד טסייה -- ףיוה ןפיוא ןייגסױרַא ?!טציא ןעמ
 סָאד -- תושפנ 5 רעבָא .ןעײרדכרודַא זיא טינ יװ ךָאנ ךיז ןענעק -- ייווצ

 וצ ךיא גָאז ,ןיינ, .קידרעביפ טעברַא חומ רעד !טױט רערעכיז ַא ךָאד זיא

 רעבָא ."ןביילב ָאד ןזומ רימ ,ןײגוצסױרַא סָאװ ךָאנ טינ ןבָאה רימ ,יורפ רעד

 .רעקידייל ץלַא ךָאד טרעװ לַאז רעד !ּוװ ,ךיז ןעמ טקעטשרַאפ ּוװ

 .םורַא ךיז קוק ךיא .ענעצס רעד ףיוא ןענַאטשעג רימ ןענייז טייצ עצנַאג יד

 .ךָאל ַא -- ענעצס רעד ןופ לקניוו ַא ןיא ךיא קרעמַאב טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא
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 רעטנוא ךיז ןיפעג ךיא זַא ,ןעזרעד ןוא בורג א ןיא טזָאלעגּפָארַא ךיז בָאה ךיא

 .רָאילפוס ןופ עקדוב יד ןעוועג זיא גערב םייב .ענעצס רעד ןופ עגָאלדָאּפ רעד

 ןוא תיב-ינב עניימ ךיז וצ ןגױצעגּפָארַא ךיילג ךיא בָאה גנַאל קידנרעלק טינ

 רעטנוא טנדרָאעגנייא ,קידנגיל בלַאה ןוא קידנציז בלַאה ױזַא ,ךיז ןבָאה רימ

 רעטצניפ רעד ןיא רימ ןבָאה ,םעטָא םעד לסיבַא ןּפַאכּפָא ןכָאנ .עגָאלדָאּפ רעד

 עטצעל יד ןענייז ןשיװצניא ,רימ יו עגולק עכלעזַא ךס ַא ךָאנ טּפַאטעגנָא

 ףיוא יו ,טייקליטש עטיוט ַא ןעוועג זיא זדנוא םורַא .לַאז ןופ סיױרַא ןשטנעמ

 | ..רבק ַא ןיא ןגעלעג טייהרעקידעבעל -- םלועיתיב ַא

 ןייגרעד ןעמונעג ןבָאה זדנוא וצ .טרעיודעג טינ טייקליטש יד טָאה גנַאל

 ךיז טָאה עיצקַא יד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ ...רעניווטיל ,ןשטייד ןופ תולוק

 ןרעהרעד לָאמַאטימ ...יירד ,ייווצ ,העש ַא ןגעלעג רימ ןענייז ױזַא .ןבױהעגנָא

 ןוא ..ןעלדיז ,ןעיירש ייז ,רעניווטיל ןייֹרַא ןפיול סע ..לַאז ןיא למוט ַא רימ

 רָאּפ ַא טריסַאּפ טָאה ױזַא ,סױֹרַא קירוצ ייז ןעייג -- םענייק קידנקרעמַאב טינ

 רימ ןרעהרעד גנילצולּפ .סמעטָא ענעטלַאהרַאפ טימ ןגעלעג ןענייז רימ .לָאמ

 ,עמַאמ ,עמַאמ, :יירשעג ַא םורַא עלייוו ַא ןיא ןוא לָאז ןטסופ ןיא ףיולעג ַא

 ,רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,ןריטנעירָא וצ ךיז םיוק ןזייווַאב רימ *...? וטסיב ּוװ

 ָאד טָא ,על'היח, :יירשעג ַא ,זדנוא ןבענ ןגעלעג זיא סָאװ ,יורפ ַא טגנַאלרעד

 .ענעצס רעד וצ ןפיול סָאװ ,טירט רימ ןרעה טנעמָאמ ןבלעז ןיא ןוא "ךיא ןיב
 רעד ..ןיווטיל ַא ריא רעטניה ךיילג ןוא זדנוא ֹוצ ןפָאלעגנײרַא זיא לדיימ סָאד

 גָאז א ןוא ךָאל ןיא טכײלעגנײרַא לּפמעל שירטקעלע ןַא טימ טָאה ןיווטיל

 ןגיל ןבילבעג ןענייז רימ .(ךס ַא ןגיל ָאד ,ָא) "ילוג גואאד איאשט ,ָא :ןָאטעג
 רעד ...שטנעמ ןייא בילוצ ןרָאװעג ךעלקילגמוא עלַא רימ ןענייז טָא .עטיוט יו

 ,ןעמוקקירוצ ןייז ףיוא טרַאװעג עדנוקעס עדעי ןבָאה רימ .קעװַא זיא ןיווטיל

 ..ןבעל ןטימ טנגעזעג ךיז טָאה רעדעי

 ךיז טזייוו ןיוטיל רעד -- רעמ ןוא יירד ,ייווצ ,טונימ ַא קעװַא זיא'ס

 ןיא ןגיל רימ ..ןטַאדלָאס ךָאנ ךיז טימ ןעמענ קעװַא רע זיא אמתסמ .טינ

 רעבָא ..רָאי ַא עדנוקעס עדעי ,קידמידחפ ךיז טיצ טייצ יד ...תורצ עטקַאהעג

 ףיוה ןפיוא ..טינ ךיז טזייוו רענייק ,טינ טמוק רענייק ..טייצ יד טפיול ךָאד

 ןגיל רימ .טקידנעעג לָארטנָאק יד ןיוש ןיא םתסה ןמ .ליטש ןרָאװעג זיא

 : | ,רעטייוו רעבָא

 ןבָאה לַאז-רעטַאעט ןיא .גָאטײב 5 רעגייז א זיב ןגעלעגּפָא רימ ןענייז ױזַא

 .ןייטשרוב .רעטלַאװרַאפ-זיױה רעד וצ זיא ענעצס רעד ֹוצ ןוא טירט טרעהרעד רימ

 טמוק ,רעגיווש , :ןָאטעג גָאז ַא טָאה רע .טנעקרעד ךיילג רימ ןבָאה לוק ןייז

 עטלַא יד ."ַאטעג ןופ קעװַא ןיוש ןענייז ייז .טקידנעעג זיא עקטסישט יד ,סױרַא

 טציא טשרע ,ןשטנעמ ךָאנ סױרַא ןענייז ,ריא טימ ןעמַאזוצ .ענילעמ ןופ סױרַא זיא
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 רימ ...קיסיירד ןַאמ ַא ןעוועג ןענייז זדנוא טימ ןעמַאזוצ זַא ,ןעזרעד רימ ןבָאה

 ,ריד קנַאד ַא ..טעװעטַארעג רעטַאעט ןשידיי ןופ ענעצס רעד רעטנוא ךיז ןבָאה

 !רעטַאעט שידיי

 סָאװ .טכַאנ רעביא ןגיל ָאד ןביילב וצ ןסָאלשַאב ןגעווטסעדנופ ןבָאה רימ

 ..עגָאלדָאּפ ענעי רעדָא עגָאלדָאּפ יד -- דיישרעטנוא רעד ךעלטנגייא זדנוא זיא

 ,1941 רעבָאטקָא ןטס24 םעד ,קיטיירפ -- ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד

 ָאטעג ןיא עיצקַא רעד ןופ ףױלרַאֿפ רעד

 ,רעניוטיל טרעדנוה רָאּפ ַא ךרוד ןרָאװעג טריפעגכרודַא זיא עיצקַא יד

 ןעמוקעג זיא ףליה וצ ייז .ןדיי ענעקָארשעצ-טיוט יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה סָאוװ

 יד ןבָאה ,ךעלריטַאנ .ןסנעג ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,יײצילַאּפ עשידיי יד

 .םענעי רעדָא םעד ,ןעװעטַאר ךיז ןפלָאהעג ןלַאפ ךס ַא ןיא ןטנַאיצילַאּפ עשידיי
 ,דלָאג רַאפ ןוא ונ ,עטנַאקַאב ,ענעגייא ןפלָאהעג ייז ןבָאה ייר רעטשרע רעד ןיא

 ןדיי ?עלַאגעל טינ, טפלעה ַא ייב ןעוװעג ָאטעג ןיא זיא טנעמָאמ םעד וצ
 ,ךיז ןטלַאהַאב ,סענילעמ -- ןעוועג זיא גנוטער עקיצנייא יד

 עלעג ערעייז טימ ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ןשטנעמ ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ןענייז סע

 טרעוו םעד ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ .רשוי סשטייד ןפיוא ךיז זָאלרַאפ ייג .ןענייש

 ץוח ַא) עלַא טעמכ ךיז ןבָאה עכלעוו ,םיריוטקָאד ץוח ַא .ןענייש ערעייז ןופ

 רעד זיא -- ,ןעניש עלעג טימ טנדרָאעגנייא (ײנדָאלָאק ר"ד -- םענייא

 םעד ןיא .ןענייש ןָא ןבילבעג ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ לייט רעטסערג
 ירַאפ ןוא רעוטיסקלָאפ עטנַאקַאב טוג ךס ַא רַאנָאּפ ףיוא קעװַא ןענייז גָאט

 ןגעװ םיטרּפ עקידנגלָאפ ןבעגעגרעביא רימ טָאה ןעמ .ןשטנעמ עלופטסניד

 עטסטבילַאב ,עטסלופטנַאלַאט יד ןופ םענייא ,רעצעזטפירש בייל טסיטרַא ןופ םוקמוא

 ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעטערב יד ףיוא טליּפשענגּפָא טָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עשידיי

 טָאה עקטסישט יד ןעוו .רָאי קילדנעצ עכעלטע ,ענליוו ןיא עקַאט ךעלכעזטפיוה

 טינ ךיז טָאה רע .ענילעמ ַא ןיא קעװַא עקיבוטש עלַא ןענייז ,ןביוהעגנָא ךיז

 ךיא .ןייג טינ ןוא ןפיול טינ ץעגרע ןיא לע ךיא, .טרָא ןופ ןריר טלָאװעג

 ןיא ןבילבעג זיא רע ."ליוו סע סָאװ ,ןייז לָאז .חוכ ןייק טינ רעמ ןיוש בָאה

 ךיילג םיא ייז ןבָאה ןיירַא רענייז רעדרעמ יד ןעוו ,ךיז טײטשרַאפ ,ןוא בוטש

 רָאטקַאדער רעד ,ןיוועל םייח ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא גָאט םעד ןיא .ןעמונעגוצ

 .(ןיוועל ןַאמּפיל ןופ רעדורב ַא) ענליו ןיא עסערּפ רעשיטסינויצ רעד ןופ

 רע טָאה ןייש ןייק רעבָא ,רעטלַאװרַאפיזוה ַא ןעוועג ָאטעג ןיא זיא ןיוועל

 .ןעמוקַאב טינ

 יד ןבָאה לָאמ סָאד רָאנ ,ןעמונעגוצ תונברק יד טָאה ןעמ סָאװ רָאנ טינ

 טָאה תונברק עכעלקילגמוא יד .לקַאטקעּפס ןקיטולב ַא טכַאמעג ךָאנ רעניווטיל
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 ענעגָאלשעצ קרַאטש עכעלטע ,ןעייר ןיא סַאג רעקצינדור ףיוא טלעטשעגסיוא ןעמ

 ןטנעמורטסניאיקימ ענעדיישרַאפ ןבעגעג ןעמ טָאה ןדיי עטקיטולבעצ ןוא
 ןבעגעגרעביא רימ טָאה סָאד ."ַאשויטַאק , ןעגניז ןוא ןליּפש ייז ןסייהעג ןוא

 ,ןעוועג ייברעד זיא רעכלעוו ,טנַאיצילָאּפ ַא

 ןעמונעגוצ טָאה'מ רעבָא ,גָאטײב זיב טרעיודעג טָאה עיצקַא עקיזָאד יד

 םעד ןיא זַא ,הרבס ַא .סעקטסישט עקיטציאיזיב עלַא ייב יו ןשטנעמ רעמ

 רעד ךָאנ .טיױט םוצ ןדיי טנזױט עכעלטע טריפעגסיורַא ןעמ טָאה גָאט ןבלַאה

 ןסירעגפיוא תוריד עלַא ןברוח ַא ךָאנ יו ןעזעגסיוא ָאטעג סָאד טָאה עיצקַא

 ןבָאה ,טנעקעג רָאנ ןבָאה רעדרעמ עשיווטיל יד סָאװ .טריבַארעצ קנערש עלַא

 ,סענעשעק יד ןיא טגיילעג יז

 ףיוה ןפיוא סױרַא רימ ןענעז ,ענעצס רעד רעטנוא טכַאנ יד ןגילּפָא ןכָאנ

 .ןברוח ןתמא םעד ןענופעג רימ ןבָאה טרָאד ,הריד רעזדנוא וצ ןעמוקעגוצ ןוא

 רָאּפ ערעזדנוא .ןסירעגפיוא ןעוועג ןענייז סַאג ןופ ןוא ףיוה ןופ ןריט יד

 -עגסױרַא ימ ליפ ױזַא טימ ןבָאה רימ סָאװ עטצעל סָאד ,סעקזילַאװ ענדינ

 ןבילבעג רָאנ ןענייז רימ .ןדנּוװשרַאפ זיא ,ָאטעג ןטשרע םעד ןופ טעװעטַאר

 טרעלקעג ןעד טָאה רעװ רעבָא .ךיז ףיוא ןגָארטעג ןבָאה רימ סָאװ ,םעד ןיא

 רַאפ גנוזיילסיוא ןַא ןוא זדנוא רַאפ הרּפכ ַא ןייז סָאד לָאז ."ןכַאז, ןגעוו

 !ּפעק ערעזדנוא

 רימ ןבָאה ױזַא טָא ,"ךיז טעז ןעמ יבַא ,ןעקנַאד וצ טָאג ,ָאד טייז ריא ,ָא
 ,עטנַאקַאב ןוא טניירפ טימ טנגעגַאב ךיז

 ,לַאגעס טסיטרַא רעד ןוא ןַאמקָארט 'ליירפ יד וצ זדנוא וצ טמוק ףיוה ןפיוא

 טָאה לַאגעס ,ןכַארּפש ןופ ןירערעל ַא ,עטיל ןופ ןעוועג זיא ןַאמקָארט 'ליירפ

 רע זיא טציא זיב .בורק א סנסנעג ןעוועג זיא רע .עטיל ןופ טמַאטשעג ךיֹוא

 ,רעטלַאװרַאפ-זױה סלַא ןעמונעגניירַא םיא בָאה ךיא ּוװ ,ָאטעג ןטשרע ןיא ןעוועג
 טנרעלעג רעטעּפש טָאה ןַאמקָארט 'לרפ יד .טעדניײרפַאב ןעוועג ןענייז רימ
 :סקידנעגלָאפ טלייצרעד זדנוא ןבָאה ייז .שילגנע רעדניק עניימ ָאטעג ןיא
 רעכלעוו ןופ ,ענילעמ ַא ןיא ןעוועג ךיוא ייז ןענייז ,עקטסישט רעד תעשב
 ןפָארטעג יז יז ןבָאה הריד רעזדנוא וצ קידנעייגוצ .סױרַא ןטכענ ןענייז יז
 ןבָאה .ןכַאז טימ סעקזילַאװ רָאּפ ַא ןעייטש סע זַא ,טקרעמַאב ןוא ןסירעגפיוא
 עקַאט ןבָאה רימ .גנוניוו רעקיאיײיברעד ַא ןיא ןגָארטעגנײרַא ןכַאז יד יז

 רַאפ ןשטנעמ ייוצ יד ןופ גרָאז יד .ןכַאז ערעזדנוא עלַא טעמכ ןענופעג

 ,טרירעג רעייז זדנוא טָאה -- הבוט עקיצרַאה יד ןוא לרוג רעזדנוא

 ןענייטשרוב קנַאד ַא .הריד רעזדנוא ןיא קירוצ ןבילקעגניײרַא ךיז ןבָאה רימ

 ןבָאה ןטקודָארּפ לסיב ַא .גנוטכיילַאב עשירטקעלע יד טכירַאפ זדנוא ןעמ טָאה

 רעד ףיוא טכַאמעג .טמיורעגוצ לסיבַא הריד יד .סעקזילַאװ יד ןיא טַאהעג רימ
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 ןכָאק טגעלפ עמַאמ יד ."טלעוו יד יוװ ליווו, ןעוועג זיא'ס ןוא סרעגעלעג דרע

 'ליירפ יד גָאט ןדעי זדנוא טימ ןסע ןגעלפ'ס לייוו ,ןסע סעקיניײשט רָאּפ ַא

 טינ ןבָאה סָאװ ,עטנלע רָאּפ ַא ךָאנ ןוא יקציטַאימעס םייח ,לַאגעס ,ןַאמקָארט

 ןכעלב ןיילק ַא ןענופעג רימ ןבָאה הריד רעד ןיא .ןעילוטוצוצ ךיז ּוװ טַאהעג

 עלעיצעּפס ַא ןעוועג זיא סָאד ,סעניװעלָאּפ טימ ןעמ טגעלפ ןצייה .עלעווייא

 רעדיו זיא רפסָאמטַא יד זַא ,הלועּפ יד ןיא סָאו רעבָא .גנודניפרעדיָאטעג

 :טַאטלוזער ןייא טַאהעג טָאה עקטסישט עטצעל יד .עקיאורמוא ןַא ןרָאװעג

 טייצ רעד ויב ביוא .ןסקָאװעגסױא לַאסָאלָאק זיא ןייש ןלעג ןופ תובישח יד

 ךיז לָאמ ןטשרע םוצ ןעמ טָאה ,ןרעװ טרירָאנָאה טינ ןייש ןייק טגעלפ

 טרעדנוה עצנַאג ןיא ןרָאװעג טרירָאנָאה ןייש רעד זיא לָאמ סָאד זַא ,טגייצרעביא

 ,טונימ וצ טונימ ןופ ןגיטשעג ןייש ןופ ןיירּפ רעד זיא רעבירעד .טנעצַארּפ

 ,דלָאג לבור 50 טלָאצַאב ןייש ַא רַאפ ןעמ טָאה עקטסישט רעד רַאּפ ביוא
 לַאסָאלָאק ןיא עבלעז סָאד .זיירּפ ןקיכַאפ ליפ ַא וצ ןעגנַאגרעד טציא זיא

 ןףייש א וצ ךיז ןביירשוצ ןופ זיירּפ רעד ןגיטשעג

 ןענייש עלעג ךָאנ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןבָאה עלַא

 טרירעמונ ןעוועג ןענייז ייז .ןענייש עניורב 2,500 טקורדעגּפָא ןבָאה ןשטייד יד

 יעגוצ טול ,ייז ןבָאה לכ םדוק .רעמיטנגייא ןופ ןעמָאנ ןטימ טליפעגסיוא ןוא

 ערעייז רַאפ ןענייש ןבעגעגסורַא ,ןטייהנייא עשטייד יד ןופ סעטסיל עטלעטש

 טריצודער קיטלַאװעג ןטייהנייא יד ןיא רעטעברַא לָאצ יד זיא ייברעד ,רעטעברַא

 ןריניבמָאק ןרידַאגירב עשידיי יד ןגעלפ ןטייהנייא עקיזָאד יד ןיא .ןרָאוװעג

 רעקידנעטשנָא ןַא ןעװעג רידַאגירב ַא זיא .ןשטייד "ערעייז, טימ ןעמַאזוצ

 ןייז ןופ זַא ,טגרָאזעג ןוא טכַאמעג טינ ייברעד ןטפעשעג ןייק רע טָאה ,שטנעמ

 ערעדנַא רעבָא ןעוועג .ןענייש ןָא ןביילב ןשטנעמ רעקינייװ סָאװ ןלָאז עפורג

 ןיא .דלָאג טכַאמעג ןוא עגַאלרעדינ רעזדנוא טצונעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןרידַאגירב

 ןופ טמַא-טעברַא רעשידיי רעד ןפלָאהעגטימ קינייװ טינ טָאה סעיצַאניבמָאק יד

 ןבילוצ טלעוו רעד ןופ קעװַא קיטייצירפ זיא ןדיי קילדנעצ ןייא טינ .ָאטעג

 ...ןדיי ןופ ךיז ןשימניײרַא

 ןשטייד יד ."סילייק, קירבַאפ-רעטופ יד ןעמוקַאב טָאה ןענייש לָאצ עטסערג יד

 ןקידנעמוקנָא ןבילוצ םתסה ןמ .רעטעברַא יד וצ טײקכַאװש ַא טַאהעג ןבָאה

 ,גרַאװרעטופ ךס ַא ןופ "רעמענּפָא; עסיורג ןעוועג ךָאד ןענייז ייז ,רעטניוו

 ,סעקשטנעה עמערַאװ ,ןצלעּפ

 400 םורַא עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד רַאפ ןעמוקַאב טָאה טַארנדוי רעד

 .עילַאנַאכקַאװ עטסכעלקערש יד טליּפשעגּפָא ךיז טָאה עקַאט ָאד ןוא ,ןענייש

 ערעייז .ןעמוקַאב טינ ןענייש ןייק ןבָאה טַארנדי ןופ עטלעטשעגנָא ןסַאמ

 עטרישזעטָארּפ םתס ןוא םיבורק ,טניירפ וצ ןרָאװעג ןבעגעגּפָא ןענייז ןענייש
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 ,םירבח-יײטרַאּפ וצ ןרָאװעג טלייטעצ ןענייז ןענייש ךס א .םילודגרָאטעג יד ןופ

 ןעוועג זיא טפַאשלעזעג רעשידיי רעד רַאפ טסנידרַאפ רעקיצנייא רעייז םגה

 ,ןשטנעמ ןענייז רעבירעד .ײטרַאּפ רענעי רעדָא ,רעד וצ טיײקירעהעגנָא רעייז

 ףיוא ןבילבעג ,טפַאשלעזעג רעשידיי רעד טנידעג ןבעל ץנַאג רעייז ןבָאה סָאװ
 ,רקפה

 ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד יװ ױזַא זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ,רָאלק ןוא ןפָא
 רעטשרע רעייז ךָאנ ךיילג ,יײצילַאּפ עשידיי יד ןגָארקעג טנייפ טָאה ָאטעג

 עלַא וצ יורטוצ םעד ןריולרַאפ ךיילג ןעמ טָאה ױזַא טקנוּפ ,עיצַאקָאװָארּפ

 יד וַא ןענעייל וצ סיוא טפָא טמוק טנייה .רעריפלדער ערעייז ןוא ןעײטרַאּפ

 ןפוריייטרַאּפ עלַא ןופ טרעקענּפָא ךיז טָאה ענליוו ןיא גנורעקלעפַאביָאטעג עשידיי

 ,ערעייז ןוא ןעײטרַאּפ יד לייו ,רַאפרעד ןעשעג זיא סָאד .דנַאטשרעדיװ וצ

 לכ םדוק ,טייצ עצנַאג יד ןבָאה סקניל זיב סטכער ןופ רעריפ ,טגָאזעג סנייטש'מ

 לקערב ןייק ןעמ טָאה ןומה ןטושּפ ןפיוא .ןיילַא ךיז ךעלסילשסיוא טעװעטַארעג

 ןעוועג רעטעּפש זיא ױזַא ,ןענייש עלעג יד ייב ןעוועג זיא ױזַא .טגיילעג טינ טכַא

 ,דנַאלטסע ןיא ןעגנוקישסיורַא יד ייב ןעוועג ףוס םוצ זיא ױזַא ,יקיַאּפ יד ייב

 ַאטעג ןיא זַא ,טליפעג טוג רעייז טָאה רע .םלוג ןייק טינרָאג זיא םלוע רעד

 ןייג וצ טיירג ןענייז סָאװ ,רֶעוט עכעלטפַאשלעזעג ןייק ןעוועג טשינ ןענייז

 .הטיחש רעד וצ עסַאמ רעד טימ ןעמַאזוצ

 יטעברַא ןשידיי ןיא ןטרירטסיגער טפרַאדעג ןעמ טָאה ןענייש עלעג עלַא

 ןופ ןענייש יד וצ ןעגנוביירשוצ עלַא טכַאמעג ךיױא ןעמ טָאה ָאד .טמַא

 ,רעדילגטימ-עילימַאפ

 רעתמא ןַא טליּפשענּפָא ָאטעג ןיא ךיז טָאה ןשטייד יד ןופ ןגיוא יד ףיוא
 ךיילג רע טָאה ,ןייש ַא ןעמוקַאב טָאה שטנעמ רענלצנייא ןַא ןעוו .לַאבנקסַאמ

 ןופ לכ םדוק ,רעדניק ייווצ ןעמונעג ייז ןבָאה ךָאנרעד .יורפ א ןעמונעג ךיז

 עמַאזנייא ןייק ,זיוה ןדעי ןיא טלעפעג טינ ןבָאה'ס לייוו ,רעדילגטימ-החּפשמ יד

 טָאה ,ןיש ַא ןעמוקַאב יורפ עמַאזניא ןַא טָאה .רעדניק ןוא רענעמ ,ןעיורפ

 ןוא סרעטומ ןענייז ןלַאפ ךס ַא ןיא .רעדניק ןוא ןַאמ ַא ןעמונעג ךיז יז

 ןעיורפ עטלַא ;"רענעמ , ןרָאװעג ןענייז סרעטָאפ ;"ןעיורפ, ןרָאװעג רעטכעט

 יד טברַאפעג ,ךעלדיילק עצרוק ןָאטעגנָא ,רָאה יד ןרױשעגּפָא ץרוק ךיז ןבָאה

 יורפ עגנוי ַא יו ןײגנָא ןענעק ןוא גנוי ןעזוצסיוא ידכ ץלַא ,ןּפיל יד ,רָאה

 ךעלדיימ עגנוי ןעוו ,ןלַאפ עטרעקרַאפ ךיוא ןעוועג ןענייז סע .רעטכָאט א רעדָא

 ןוא רעווש יו .ףוס ַא ןָא ױזַא ןוא רענעמ ערעטלע ןופ ןעיורפ ןרעוו ןגעלפ

 קיצרַאה ַא טימ ןכערבסיוא טפָא ןעמ טגעלפ ,ןצרַאה ןפיוא ןעוועג זיא'ס רעטיב

 .עדַארַאקסַאמ רעשיגַארט רעד וצ ךיז קידנקוקוצ ,רעטכעלעג

 -יירשוצ יד טימ ןפלָאהעגסױרַא קיטייזנגעק ךיז ןבָאה עטנַאקַאב ןוא טניירפ
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 טַאהעג טָאה ץלַא .טלעג רַאפ ןכַאמ ןכַאז עכלעזַא רעבָא טגעלפ'מ .,ןשינעב

 ןַא -- רעדניק ןביירשוצ רַאפ ,ךכו ךכ -- ןַאמ א ןביירשוצ רַאפ ,זיירּפ ןייז

 ןפייפוצנָא ױזַאו ,טעברַאעג טָאה חֹומ רעד .רדסכ ױזַא ןוא ,זיירּפ רערעדנַא

 סױרַא טייג ןעמ ױזַא יו ,טריטנעירָא ךיז טָאה ןעמ זיב רעבָא .עקעי םעד

 קיניײװ טינ קעװַא לייורעד ןענייז ,סעיצַאניבמָאק עלַא יד ןופ רעצנַאג ַא

 ןילַא שטיוװָארָאטנַאק :שטיװָארָאטנַאק עילימַאפ רעד ייב ,לשמל יװ ,תונברק

 ןייז ףיא .ןענייש עלעג ןעמוקַאב ןשטייד יד ןופ ןבָאה ןוז רעגנוי ןייז ןוא

 רעד ןגעקַאד ,לרעטכעט ןוא יורפ ןייז ןבירשעגוצ שטיװָארָאטנַאק טָאה ןייש
 רעקירָאי 15 ַא ,רע טעוװ יו לייוו ,ןבירשעגוצ טינ םענייק ןייש ןייז וצ טָאה ןוז

 ,קיטיירפ ןופ עקטסישט רעד ןיא טָא ןוא ?רעדניק טימ יורפ ַא ןעמענ ,לרוחב

 סרעטומ יד -- עמומ יד ןוא עבָאב ןייז ןעמונעגוצ בוטש ןופ ייז ייב ןעמ טָאה

 ןבָאה תושפנ ענעגייא יירד יד טָא .דניק ריא טימ ןויזדנייר -- רעטסעווש

 ןביירשרַאפ טנעקעג ןעמ טָאה עבָאב יד .ןעװעטַאר קיאור ךיז טנעקעג ןַאד

 יורפ ןייז ןרעו טנעקעג קיאור ןבָאה דניק ריא טימ עמומ יד ,ןעמַאמ ןייז רַאפ

 ,ןריױלרַאפ ,געט עטשרע יד ןיא ,ךיז ןעמ טָאה ,טגָאזעג יו רעבָא ,דניק ןוא

 ,ּפָאק ןופ רָאה יד ןסירעג ךיז ךָאנרעד ןוא ,טריטנעירָא טינ

 ךיז ןבָאה ,ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ןענייש 2500 יד ףיֹוא

 עקידרעטעּפש יד קידנעטשלופ טקיטעטשַאב סָאד .ןשטנעמ 12,000 טריזילַאגעל

 ,טיצ רעד ןיא .ָאטעג ןיא ןטרַאק-טױרב ענעבעגעגסױרַא ןופ קיטסיטַאטס

 25,000 רעכעה ןבעגעגסױרַא עיצַארטסינימדַא-ָאטעג יד טָאה רעבָאטקָא ןיא ןעוו

 12,000 רָאנ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא רעבמעווָאנ ףיוא ןיוש זיא -- ןטרַאקי-טיורב

 טימ עקַאט ךיז טרעלקרעד ענעמוקעגוצ טנזיוט יד ,12,000 רעבמעצעד ןיא ןוא

 ,ןשינעביירשוצ יד

 ,גנוטער א טכוזעג טָאה שטנעמ רעדעי ןעוו ,געט עשיגַארט יד ןיא טָא

 רעכעלשטנעמ ןוא טפַאשביל ןופ ןטקַא עשירבח ,עקיצרַאה ןעמוקעגרָאפ ןענייז

 גנולדנַאה רעקיצומש ןופ ןלַאפ ךיוא טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא טייקסטוג

 ,סנבעל עכעלשטנעמ טימ

 ,עקינעי יד טריפעג ייר רעטשרע רעד ןיא ןבָאה לדנַאה ןקיצומש םעד טָא

 ןעניש יד וצ טירטוצ ַא טַאהעג ןפוא ןרעדנַא רעדָא ,ַאזַא ףיוא ןבָאה עכלעוו

 עשידיי ,טמַא-טעברַא ,יײצילָאּפ ןוא ָאטעג ןופ ּפעק-ןּפרַאק יד ןעוועג ןענייז סָאד

 עקיטייצירפ לָאצ עניילק טינ ַא ןסיוועג רעייז ףיוא ןבָאה ייז .ןרידַאגירב
 -עיצַארטנעצנָאק ַא ןיא ,דנַאלטסע ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,רעטעּפש .תונברק

 יצרַאה ןקידנגלָאפ ןבעגעגרעביא עכָאלעמלַאב רעשידיי א רימ טָאה ,רעגַאל
 | :לַאפ ןקידנסייר

 ןעמ טָאה טרָאד .טייהנייא רעשישטייד רעניילק ַא ןיא טעברַאעג טָאה רע
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 רעטוג ַא ןעװעג ןיא רע תויה .ןענייש עלעג קינייו רעייז ןבעגעגסױרַא

 ,טנייוועגסיוא ייז ייב רע טָאה ,טפרַאדעג םיא ןבָאה ןשטייד יד ןוא עכָאלעמלַאב
 טָאה ריציפָא רעשישטייד רעד ,ןייש ַא ןעמוקַאבסױרַא םיא רַאפ לָאז ןעמ זַא

 ןיא םיא וצ טקישעגרעבירַא ןוא טמַא-טעברַא ןשטייד ןופ ןעמוקַאב ןייש םעד

 רעד .עקטסישט רעקידקיטײרפ רעד רַאפ געט רָאּפ ַא ןעוװעג זיא סָאד .ָאטעג

 ,קירוצ ןוא טמַא-טעברַא ןיא טַארנדוי ןופ רעטמסרַאפ ַא יװ ןפָאלעג זיא ךיי

 יד ןעמוקעגרָאפ ןזיא לייוורעד .ןייש רעייא ךָאנ ָאטינ :הבושת ןייא םוטעמוא

 טימ יורפ ןייז ןעמונעגוצ שינעטלעהַאב ַא ןופ טָאה ןעמ ןוא עיצקַא עשיגַארט

 עקטסישט רעד ךָאנ .סנ יפ לע ןבילבעג זיא רע ,רעטכעט ענעסקָאװרעד ייווצ

 ,לַאדנַאקס אזַא טכַאמעג ןוא טמַא-טעברַא ןיא קעװַא רעטלפייווצרַאפ ַא רע זיא

 םוצ טַאהעג ןעד ךיא בָאה סָאװ, .ןצרַאה ןפיוא ןעוועג םיא זיא סע רעטיב יװ

 לע ךיא זַא ,ןעשַארטס ןעמונעג בָאה ךיא , .דיי רעד רימ טגָאז ,"ןרילרַאפ

 רעד זיב געט טרעיודעג רעדיו טָאה סע .רעטייוו ױזַא ןוא שטייד םוצ ןייג

 ענעבירשעגוצ טימ ןיוש רעבָא .ןייש ןיימ ןבעגעג רימ טָאה טמַא-טעברַא רעשידיי

 רעדניק עגנוי עקידנעילב ייווצ טימ בייוו ןיימ .יורפ ַא ןוא רעדניק עדמערפ 2

 לעיצעּפס ןבָאה עכלעוו ,ןפרוווסיוא עשידיי יד טָא בילוצ רַאנָאּפ ףיוא ןגיל

 סָאד ייז ןבָאה ;ךעלריטַאנ .ערעדנַא ןעװעטַאר וצ ידכ ,ןייש ןיימ ןטלַאהרַאפ

 ןבלַאהטירד טלייצרעד ךַאז יד רימ טָאה דיי רעד *...אבה םלוע בילוצ ןָאטעג טינ

 רעװ, :קידנגָאז ןרערט טימ ןסָאגרַאפ ךיז רעבָא טָאה רע .םעד ךָאנ רָאי

 רימ יצ ,טסייו רעוו ,טבעלעגרעביא ןטלָאװ רעדניק ןוא יורפ ןיימ יצ ,טסייו

 ערעדנא ןביירשוצ ןייש ןיימ וצ רעבָא ,ןבעלרעביא ףוס לכ ףוס ןלעװ ןיײלַא

 ".,טייצ רעד רַאֿפ ,רַאנַאּפ ףיוא ןקיש ,ןטנַאילירב עכלעזַא ,רעדניק עניימ ןוא

 ;תושפנ 5 ןעמ טעוװועטַאר יוזַא יוו

 עלַא ןופ ןריט יד ןגָאלשענּפָא ךיא בָאה געט עשיגַארט עקיזָאד יד ןיא

 ךימ טָאה רענייא .טנעקעג טינ ןוא טנעקעג בָאה ךיא עכלעוו ,םילודגרָאטעג

 ר"ד -- לָאטיּפש-ָאטעג ןשידיי ןופ רָאטקעריד רעד רָאנ .ןטייווצ םוצ טקישעגּפָא

 ךיז רימ ןבָאה ןיקסדָארב ר"ד טימ .ןעמונעגפיוא טוג ךימ טָאה ,יקסדָארב .מ

 ןעמַאװצ רימ ןבָאה המחלמיטלעו רעטשרע רעד ךָאנ .ןרָאי עגנַאל טנעקעג

 יד ןעיובפיוא רַאֿפ עלַארטנעצ רערַאטינַאסישיניצידעמ רעד ןיא טעברַאעג

 ךיא זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה רע .טנגעגמוא ןוא ענליוו ןיא ,תוברוח-המהלמ

 טַאהעג טָאה רע סָאו ,ןענייש עלַא .טעּפש ֹוצ ןעמוקעג ןרעױדַאב םֹוצ ןיב

 ןופ ןטייקכעלגעמ עלַא .טלײטרַאפ ןיוש רע טָאה ,לַאנָאסרעּפילַאטיּפש ןרָאפ

 טינרָאג רע ןעק ןליוו ןטסעב םייב .ןרָאװעג טצונעגסיוא ןיוש ןענייז ןביירשוצ

 ,קיטכיר ןעוועג עקַאט זיא סָאד .ןָאט
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 טינ זןיא רע בוא ,ןיש ןייק ןבעגעג טינ םענייק טָאה יקסדָארב ר"ד

 טגעלפ לַאנָאסרעּפילָאטיּפש ןצנַאג ןופ .סָאמ רעצנַאג רעד ןיא טצונעגסיוא ןעוועג

 ךעלריטַאנ .ןענָאזרעּפ לָאצ עקיטיונ יד ןליפוצסיוא ףיוא ןּפורג ןלעטשנעמַאזוצ ןעמ

 ערעייז ןוא םירױטקָאד יד ןענייש ןעמוקַאב ייר רעטשרע רעד ןיא ןבָאה

 ןעמוקַאב טָאה קייטּפָא יד .עיצַארטסינימדַא ןוא רעטסעווש יד ךָאנרעד ,סעילימַאפ

 עבלעז סָאד .רקפה ףיוא ןבילבעג ןענייז סרעקייטּפַא עלַא .ןייש ןקיצנייא ןייא

 ,רעטעּפש רעבָא .סנירַאטינַאס יד ןופ לייט ןטסערג םעד טימ ןעוועג ךיוא זיא

 וצ ןעמוקעגסיוא טינ לָאמנייק רימ זיא ,לָאטיּפש ןיא טעברַאעג בָאה ךיא ןעוו
 .ןיקסדָארב ר"ד ףיוא סעכ ןיא ןייז לָאז עטלװעַאב יד ןופ רעצעמע זַא ,ןרעה

 טימ ןענייש יד טלײטרַאפ טָאה רע זַא ,טקיטעטשַאב ןבָאה עלַא ,טרעקרַאפ

 קינייװ וצ ןעוועג ןענייז ןענייש .טײקכעלטנרָא ןוא תוירחא רעטסערג רעד

 לָאטיּפש ןופ ןענייז עקטסישט רעטצעל רעד ןיא עקַאט .ליפ וצ ..,םיריוטקָאד ןוא

 רענעזעוועג רעד ךיא ייז ןשיוצ .ןשטנעמ ליפ רעייז ןרָאװעג ןעמונעגוצ

 רעלדַא רבח רערעייט ,רעקיצרַאה רעד ,ענליוו ןיא ָאריביקיײטּפַא ןופ רעטייל

 ,עילימַאפ ןייז טימ

 ?!תושפנ 5 ןעמ טעװעטַאר יװ ,ןעמ טוט סָאװ :הלאש עבלעז יד רעדיוװ ןוא

 ןבָאה רימ ּוו ,6 רעקצינדור ןופ ףיוה ןפיוא ןײטשּפָא רימ ןגעלפ געט עצנַאג

 .ָאטינ זיא גנוטער ןייק רעבָא -- ןעמעלַא טימ טנגעגַאב ךיז

 -- ךימ ןעק ןייטשקורב רעדעי ןוא ךיא ןעק ןייטש ןדעי ,ענליוו ןיימ ,ענליוו

 ןַא -- רענייטשקורב עטנַאקַאביטוג יד טָא ףיוא ױזַא טציא רימ ןעייטש

 ,.ןטרַאוװו ןוא ןייטש זָאלטכיזסיוא

 ךָאנ זיא'ס זַא ,ןעגנַאלק עיינ ןטײרּפשרַאפ ןעמונעג ךיז ןבָאה לייוורעד

 ףיה ןפיוא .עיצקַא רעײנ ַא ןגעו רעדיו ןיש טדער ןעמ .טקידנעעג טינ

 ןַאמ ריא ,ןסקַאמ טימ .ַאקסנישטנעמעינ ַארימ יורפ יד ןפָארטעג ךיא בָאה

 ,טלייצרעד זדנוא טָאה .ַארימ יורפ .ןרָאי-רדח יד ןופ םירבח ןעוועג רימ ןענייז

 טרַאװ יז .טֹרָא קיאור ַא ןכוז ,דנַאלסורסיײװ ןייק ןרָאפעגסױרַא זיא סקַאמ זַא

 ןענייז געט יד יוװ ,תויח .םיא ֹוצ ןרָאפ וצ טייהנגעלעג ַא ןוא ווירב א ףיוא

 ,עקטסישט רעיינ ַא וצ טיירגעג ךיז טָאה ןעמ ןוא ,עקיאור ןייק טינ רעייז ןעוועג

 ןפיוא טריפעגקעוַא זדנוא טָאה ַארימ יורפ ,ענילעמ ַא ןכוז ןעמונעג רימ ןבָאה

 טרָאד ןוא סַאג-עקסנָאק ףיױא סױרַא זיא סָאװ ,6 רעקצינדור ןופ ףיוה ןטירד

 יוװ ,ןגױצעג ךיז טָאה רעכלעוו ,םעדיוב ןקיזיר ַא ףיוא טריפעגפיורַא זדנוא

 םעדיױב רעד .סַאגירעטיירב ןופ טפעשעג סדניקלַאז רעביא שזַא ,טניריבַאל ַא

 עקירָאפ יד ייב ךיז ןבָאה םיא ףיוא ןוא ענילעמ עקידנצנעלג א ןעוועג זיא
= 

 רימ ןבָאה םעדיב םעד ףיוא .ןַאמ טרעדנוה רָאּפ ַא טעװעטַארעג סעקטסישט

 .טכענ עכעלטע טקיטכענעג
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 ,םעדיוב ןופ ןעלסילש יד ןבעגעג טינ זדנוא םינכש יד ןבָאה לָאמנייא
 ףױא ןגעלעגּפָא עלַא רימ ןענייז טכַאנ יד .?ָאטעג ןיא קיאור, זיא'ס לייוו
 רעטכידעג ץלַא ןרָאװעג ןענייז עיצקַא רעיײנ ַא ןגעו ןעגנַאלק יד .ּפערט יד
 ,רעטפָא ןוא

 ןטייווצ ןיא רעייפ ןייא ןוֿפ טפיול ןעמ

 לעיצעּפס .דנַאלסורסייװ ןייק ָאטעג ןופ ןפיול וצ ןבױהעגנָא טָאה ןעמ

 ,קיאור ,ליטש .ןדעיױג א ןיא ,טלייצרעד ןעמ טָאה ,טרָאד .טנגעג רעדיל ןיא

 יא סע יװ ןבעל ןוא רעטרע ערעייז ףיוא ןענייז ןדיי ,סעיצקַא ןייק ָאטינ

 עכלעזַא וליפַא רָאנ ,ןענייש ןָא ןשטנעמ רָאנ טינ ןרָאפעגסױרַא ןענייז ָאטעג ןופ

 ןעמענוצ טגעלפ ןענייש עלעג עקיזָאד יד .ןענייש עלעג טַאהעג ןבָאה עכלעוו

 ..ןריניבמָאק רעטייוו ייז טימ ןוא טַארנדוי רעד

 "רַאפ יד .ןגעוו ענעדישרַאפ טימ ןעמ טגעלפ דנַאלסורסייוו ןייק ןרָאפ

 ןענופעג ןיוש ךיז ןבָאה סע .ָאטױא ןשישטייד ַא טימ ןעוועג ןענייז עטסטיירּפש

 טריפעג רעטלעג עסיורג רַאפ ןבָאה עכלעוו ,רעלטימרַאפ עשיווטיל ןוא עשידיי

 ,טעטש עקיאייברעד ערעדנַא ןוא קָאטסילַאיב ,עדיל ,עוװָאנַארָאװ ןיא ןדיי סעּפורג

 ױזַא ,סעיצַאקָאװָארּפ עיינ ןייק ,םשה ךורב ,טלעפעג טינ ייברעד ןבָאה סע

 ןרָאפעגניײרַא ךיילג ,עדיל ןייק ןרָאפ טלָאזעג טָאה סָאװ ,ןדיי טימ ָאטיוא ןַא זיא
 רענעזעוועג רעד ןעוועג ךיוא זיא עכעלקילגמוא יד טָא ןשיווצ .ָאּפַאטשעג ...ןיא

 ,עילימַאפ ןייז טימ ,ןיוועל -- ָאטעג םעניילק םעד ןיא טַארגנדוי ןופ דילגטימ

 ,םייהנעקָארט רָאטַאנעס ,גרעבצנימ לבייל ,ּפעד :ךיוא ןענייז ןרָאפעגסױרַא

 ,עילימַאפ ןייז טימ שטיווָאבײל -- ָאטעג םעניילק ןופ רעציזרָאפ רענעזעוועג רעד
 ,ןענייש עלעג טַאהעג ןבָאה עלַא ייז םגה

 ןעוועג זיא רעטרע "עקיאור, ענעי ןיא ענערָאפעגסױרַא יד ןופ ףוס רעד

 רעניווונייא יד יו רעירפ ךָאנ ןמוקעגמוא ,ךעבענ ,ןענייז ייז :רערעטיב ַא רעייז

 .ַאטעג רענליוו ןופ

 רימ זַא ,רימ וצ ןענַאטשעגוצ עילימַאפ ןיימ זיא ,ןפיול עלַא זַא ,קידנעעז

 ןריקיזיר ןרימ ,טוג, :טהנעטעג בָאה ךיא .ָאטעג ןופ ןרָאפסױרַא ךיוא ןלָאז

 רַאפ ןלעװ רימ ,דנַאלסורסייװ ןופ ץענערג יד ןצרַאװש ןלעוו רימ ,ןבעל ןטימ
 ,ןעגנילעג טוג ץלַא טעוװ זדנוא זַא ןוא ,ךָאנ ןבָאה רימ סָאװ ,ץלַא ןבעגקעװַא םעד

 רעדרעמ עבלעז יד וצ ןײרַא רעדיוו ךָאד ןלַאפ רימ 1 ןעניוועג רימ ןלעוװ סָאװ
 ךיא ?ןדיי יבגל קיטקַאט ערעדנַא ןַא טרָאד זיא עשזניוש טשינ !טנעה יד ןיא

 ןיא ןייז וצ רעסעב ןיוש ךָאד זיא .ךַאז עבלעז יד זיא םוטעמוא זַא ,טלַאה
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 דייר ,רעבָא ."ןדיירוצסיוא טרָאװ א ןעמעוו טימ יבשטָאכ ןבָאה רימ וװ ,ענליוו

 ,רערעטיב ןוא רעגרע ןרָאװעג זיא עגַאל יד -- ןיהַא דייר רעהַא

 ןופ סױרַא ןעייג רימ זַא ,ןסָאלשַאב רימ ןבָאה טכַאנרַאפ םענייש ַא ןיא |

 ןיא ןײגקעװַא ןלעװו ,טדערעגּפָא רימ ןבָאה ,ןעמַאמ רעד טימ יורפ יד .ָאטעג

 ןַאד ןוא ,ןגעלָאק עניימ וצ -- רעדניק יד ןוא ךיא .הריד רענעזעוועג רעזדנוא

 טָאה סולשַאב ןטרעּפמולעגמוא ,ןדליוו ַאזַא .ןָאט וצ רעטייוו סָאװ ןעז רימ ןלעוו

 רעקידנעטשלופ ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא רָאנ ןעמעננָא טנעקעג ךעלקריוו ןעמ

 עשידיי יד רעבָא ,רעיוט םוצ קעװַא ןענייז רימ .עיצַאנגיזער ןוא גנולפייווצרַאפ

 ןענייז ,עלייוו ַא קידנטרַאװּפָא .ןבירטעגקעװַא לַאטורב זדנוא ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ

 טביײירט ןעמ -- השעמ עבלעז יד רעדיו רעבָא ,רעיױט םוצ וצ רעדיוו רימ

 טלייצרעד רעכלעוו ,קינייװ טסילַאנרושז םעד ןפָארטעג ךיא בָאה ָאד ,קירוצ זדנוא

 ןופ ןזָאלסױרַא םיא לָאז רע ,טנַאיצילַאּפ ַא טימ טכַאמעגּפָא טָאה רע זַא ,רימ

 ,טנַאיצילָאּפ םוצ ןוצ ךיילג ןיב ךיא .(קראמ 10) לבור טרעדנוה רַאפ ָאטעג

 קינייװ 'ה ןוא קנווו ַא ןבעגעג רע טָאה םורַא עלייוו ַא ןיא .לבור 100 םיא ןבעגעג

 טימ יורפ יד ןעמוקעגוצ רעט םֹוצ זיא םורַא טונימ רָאּפ ַא ןיא .סױרַא זיא

 ןופ זןיא ,עקטרופ יד טנפעעג יז טָאה טנַאיצילָאּפ רעד ןעוו ,רעטכָאט רעד

 ,יָאּפַאטשעג ,, רעשיווטיל רעד ןופ טנעגַא רעליוויצ ַא ,ןיווטיל ַא ןיײרַא דָארג טָאטש

 סוי ,א, :ןגירשעגסיוא ןוא רעטכָאט רעד טימ יורפ יד ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה רע

 ןיא טריפעגניירַא ךיילג ייז ןוא ,(ןפױלטנַא טליװ ריא ,ַא) ?יטגעבשיא סיראנ

 עשידיי יד טגָאזעגנָא רע טָאה ָאד .ךאוורעיוט רעשידי רעד ןופ לַאקָאל

 ןעמ טָאה לייוורעד .ןעמוקקירוצ טעוו רע זיב ןטיה ייז לָאז ןעמ ,ןטנַאיצילָאּפ

 רַאּפ ַא טימ עלעקזילַאװ ןיילק ַא רָאנ ,ןענופעג טינ ךַאז ןייק .טכוזַאב ייז

 יד וצ ןלַאפעגוצ ךיא ןיב ָאטעג ןיא קעװַא ןיא רע זַא .שעוו ךעלקיטש

 ךיא בָאה דָארג .תושפנ ייווצ יד ןעװעטַאר וצ ןעז ןלָאז יז זַא ,ןטנַאיצילָאּפ

 ןיווטיל םעד ןבָאה ייז ןוא ,ןטנַאיצילָאּפ עקידנעטשנָא רָאּפ ַא ףיוא ןפָארטעגנָא

 ףרַאד רעכלעוו ,ןַאמ ןפיוא טרַאװעג ןבָאה לדיימ םעד טימ יורפ יד זַא ,טדעררַאפ

 ןבָאה רימ טנוזעג לפיוו .ןזָאלעגּפָא יז טָאה טנעגַא רעד .טעברַא רעד ןופ ןעמוק

 ןופ סױרַא ןענייז רעטכָאט רעד טימ יורפ יד ןעוו .לַאפ םעד ייב ןרױלרַאפ

 .רַאנָאּפ ןופ ענעמוקעגקירוצ יו טקנוּפ טנגעגַאב ייז רימ ןבָאה ,ךַאװ-רעיוט

 .!קילג רעזדנוא ,דיירפ רעזדנוא ןפיירגַאב ןעק רע

 סָאװ ,קילג ַא ."הריד, רעזדנוא ןיא קעװא קירוצ רימ ןענייז עכעלקילג

 "עכעלרעזייק , ַא טכַאמעג ךיילג ןבָאה רימ .לסילש םעד ןבעגעגּפָא טינ ןבָאה רימ

 ןכרוד ןײגסױרַא טוורּפעג רימ ןבָאה לָאמ 2, :טגָאזעג בָאה ךיא ןוא ערעשטעוו
 ןביילב ָאד ןזומ רימ זַא ,ןמיס ַא זיא ,ןעגנולעג טינ זדנוא זיא'ס ןוא רעיוט
 "ןייז טוג טעװ .סע ןוא
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 םעד ןעמוקַאב ןגעװו ןטעברַא ןעמונעג רעדיו ךיא בָאה ןגרָאמ ףיוא

 זיא לייוורעד .טקַאהרַאפ ןענייז םימחר ירעש עלַא רעבָא ,ןייש ןלעג ןכעלקילג

 טלפייווצרַאפ ןעגנַאגעגמורַא זיא'מ .רערעווש ץלַא ןרָאװעג ָאטעג ןיא גנומיטש יד

 ןרַאפ טרעטיצעג ןוא טכַאנ רעד רַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה'מ .טרעטצניפרַאפ ןוא

 ןטייווצ םעד טָאה רענייא ,ןייש רעקיטכיל רעד רַאפ טַאהעג ארומ טָאה'מ -- גָאט

 ,ןטנַאקַאב ַא רעדָא טניירפ ַא ןפָארטעג ריא טָאה .ןקוק טנעקעג טינ ןגיוא יד ןיא

 ,ךייא יבגל קידלוש יוװ טליפעג ךיז רע טָאה -- ןייש ַא טַאהעג טָאה סָאװ
 טָאה ,טַאהעג טינ לטעציסנבעל םעד ןבָאה עכלעוו עטנַאקַאב ,טרעקרַאפ ןוא

 ,טיױט רעד טקוקעגסױרַא ןגיוא ערעייז ןופ

 יו רעגרע לָאמ טנזױט ,ךע ,טניה יד יוװ ,ףיוה ןפיוא ןעייטש עלַא רימ

 ,טייל וצ טינ -- טָאג וצ טינ .םיאורב עקיצומש ,עזָאלטרעװ יו ,טניה

 ּצ

 .רעזײה 3 ןופ ןענַאטשַאב זיא ,6 עקצינדור -- טַארנדוי ןופ זיוה סָאד

 לָאמ רעקילדנעצ .ןבעליָאטעג עצנַאג סָאד ןעוועג טרירטנעצנָאק ןיא טרָאד

 טעברַא טַאהעג טָאה רע .ןייטשרוב רעטלַאװרַאפיזױה םייב ןייז ךיא געלפ גָאט ַא

 ױזַא טימ ןָאט וצ ןבָאה ,זוה ַאזַא טימ ןריפוצנָא טייקיניילק ַא .ּפָאק ןרעביא

 עשיווטיל עלַא ,קעלש עשישטייד עלַא ןעמוק ףיוה ןפיוא ָאד ןגעלפ'ס ,"ּפעק , ליפ

 ןייטשרוב ."ּפָאק ןטלַאה, ןוא ךַאװ רעד ףיוא ןייז טזומעג טָאה ןעמ .סעקַאטנעּפ

 רימ רַאפ רע טָאה טציא זיב .שטנעמ רענטירּפס ןוא רעקיאעפ ַא ןעוועג זיא

 .ןָאטעג ליפ רעייז
 סָאד -- לּפמעל שירטקעלע ןָא ,עלעווייא ןָא ןליפַא ,הריד ַא סלַא בלעוועג סָאד

 ,ןלָאצּפָא ןוא ןצַאשּפָא םוצ טינ ,ןכַאז ןעוועג ןענייז

 טזָאלעגסױא ךיז ןבָאה ןייש א רימ רַאפ ןעמוקַאב וצ ןווּורּפ ענייז עלַא

 ּוו ,ענילעמ ַא ןזייו רימ לָאז רע ,ןטעב ןעמונעג םיא בָאה ךיא ,טינרָאג טימ

 | .עיצקַא רעיינ ַא ןופ לַאפ ןיא ןטלַאהַאב ןענעק ךיז ןלָאז רימ

 .געוו ןלַאמרָאנ ןייז טימ ןעגנַאגעג ָאטעג ןיא ןבעל סָאד זיא ךעלרעסיוא

 ןבָאה ָאטעג ןיא .טעברַא רעד ֹוצ ןײגסױרַא ןשטנעמ רעטנזיוט ןגעלפ גָאט ןדעי

 ןיא ןייגסיורא ןוא ןריקיזיר ןגעלפ ןשטנעמ ךס ַא ,ןטטַאטשרַאװ יד טעברַאעג

 רעצעלּפיסטעברַא ענעזעוועג ערעייז ףיוא ןייג ןגעלפ ייז :ןענייש ןָא טָאטש
 .ןגָארטניײרַא סָאװ סעּפע ןעמ טגעלפ לייוורעד .ןייש ַא ןטעב ןשטייד *ערעייז, וצ

 ,ךיוא "ןבעל , טזומעג ךָאד ןעמ טָאה ףוס לכ ףוס
 ןקיזיר א ןיא יו טכָאקעג ָאטעג ןיא טָאה ,רעבמעווָאנ ןטשרע םעד ,תבש

 רעדיו טעוװ קיטנָאמ זַא ,טדערעג ךעלטייד ןוא רָאלק ןיוש טָאה ןעמ .לסעק

 ןופ עיצַאדיוװקיל עקיטליגדנע יד ןייז לָאז סָאד .עקטסישט עסיורג ַא ןעמוקרָאפ
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 ,טייקכעלגעמ ַא טַאהעג רָאנ טָאה סע רעװ .ןענייש עלעג ןייק טינ ןבָאה סָאװ ,עלַא
 ,ןָאט רעבָא ךיא ןעק סָאװ .ןייש ַא וצ טעּפעשטעגוצ זיא טינ יו ךיז טָאה רעד

 םיא ןוא ןשטיװָארָאטנַאק סקַאמ ןפָארטעג בָאה ךיא !רעטרע 5 ףרַאד ךיא זַא

 ןלַאטַאפ רעיײז ןגעוו טלייצרעד ןַאד רימ טָאה רע .עגַאל ןיימ ןבעגעגרעביא

 ביוא .לרעטכעט ןייז רָאנ רע טָאה ןייש ןייז ףיוא זַא ,טגָאזעג רימ ןוא ןעזרַאפ

 ןענייז רימ ?ליוװ ךיא יצ רָאג הלאש ַא .ןוז ןיימ ןביירשוצ רע ןעק ,ליוו ךיא

 ןטעטילַאמרָאפ עקיטיונ יד טקידיײלרעד טרָאד ןוא טמַאיטעברַא ןיא ןיײרַא ךיילג
 זַא ,הרושב רעטוג רעד טימ "םייהַא, ןפיול וצ ןעמוקעג ךיא ןיב רעכעלקילג ַא

 לגניי רעד .רַאפרעד ןעקנַאד וצ טָאג .טעװעטַארעג ןיוש זיא זדנוא ןופ רענייא

 קיטנוז זַא ,ןסָאלשַאב ןבָאה רימ ..ןשטיװָארָאטנַאק ייב ןייז טפרַאדעג רעבָא טָאה
 ,ןביילב טרָאד ןיוש טעװ ןֹוא ןיײגקעװַא רע טעװ ירפ

 ? רעטייוו סָאװ ןוא
 רע ,ןטעבעג םיא ןוא ןענייטשרוב ייב ןעוועג רעדיוו ךיא ןיב טכַאנוצ-תבש

 ,ןטלַאהַאב וצ ךיז ּוװ ,טרָא ןַא ןזייונָא תוחּפה לכל רימ לָאז

 ןעזוצ טינ ןרעייא רעצ םעד ןיוש ןעק ךיא ,יקסשירעבלַאב ,טסייוו ריא,

 טינ ךייא ןליוו עכלעוו ,רענליוו עטלַא יד ןופ טייהניימעג יד טינ יאדווא ןוא

 ,ןגָארטעגקעװַא סַאג רעשטייד רעד ןופ ךייא טָאה ןעמ יװ ,קנעדעג ךיא .ןפלעה

 ריא .טפמעקעג סענַאגילוכ יד טימ טָאה ריא ןעוו ,ןטקיזמעצ ןוא ןטעגרהעצ ַא

 ."הריד ַא ןבעג ךייא לעװ ךיא ,טמוק .טעװעטַארעג ןדיי טימ טָאטש ַא ןַאד טָאה

 ךייא קנַאד ךיא, :םיא וצ טגָאזעג ןוא דייר ענייז ןופ ןרָאװעג טרירעג ןיב ךיא

 רעטציא ,הריד א טציא רימ גיט סָאװ רעבָא .טייקיצרַאה רעייא רַאפ רעייז

 טמוק, ."רעייפ ןשילעה ןופ ןטלַאהַאבוצסיױא ךיז ּוו ,ענילעמ ַא ןבָאה ןעמ זומ

 ,ןייטשרוב טגָאז ,"רימ ףיוא ךיז טזָאלרַאפ ןוא רימ טימ
 ,תיב-ינב עניימ ןָאטעג ףור ַא ךיילג בָאה ךיא .טכַאנ ןעוועג ןיוש זיא'ס

 ןטירד ןיא ןיירַא .קעוַא ןענייז רימ ןוא ךעלקעּפ ענדיב רָאּפ ערעזדנוא ןעמונעג

 סַאגיַאקסנָאק ןופ ףױוה רעד ןעוועג סָאד ןזיא לַאמרָאנ .6 רעקצינדור ןופ ףיוה

 סע ןוא טנַאוו ַא ןרָאװעג טקַאהעגסױא ָאד זיא טציא .(2 וילקרא) 2 רעמונ

 רעד ןיא זױה ןופ רעטצנעפ ןוא ןריט עלַא .ףיוה ַא ךָאנ ןפַאשעג ךיז טָאה

 ןגנַאל םעד ךֹרודַא ןענייז רימ .רעטערב טימ טקַאהרַאפ ןעוועג ןענייז ,ןיירא סַאג

 ןײרַא .הריד ַא ןיא גנַאגנײרַא ןַא ןעוועג זיא'ס ּוװ ,רעיוט ןיא ןיײֹרַא ןוא ףיוה

 רָאג ַא ןענַאטשעג ךיוא זיא ָאד ,ןוויוא ןקיטייצרַאפ ןסיורג ַא טימ ךיק ַא ןיא

 ןענייז ךיק ןופ .רעלָאמש ַא רעייז ןעוועג זיא גנַאגכרוד רעד זַא ,שיט רעסיורג
 ןטימניא .לבעמ עשיקנערפטלַא ןוא עמערָא טימ לופ רעמיצ ַא ןיא ןיירַא רימ

 ףיוא רעמיצ סָאד טלייטעג טָאה רעכלעוו ,רעמלַא רעסיורג ַא ןענַאטשעג זיא בוטש
 ןייטשרוב .ןייטש ןבילבעג ןוא רעמלַא ןרעטניה ןײרַא ןענייז רימ ,ןלייט ייווצ
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 ךיז ןגיובעגנייא ,רעמלַא-טנַאװ א ןופ ריט ַא טנפעעג ,טנַאװ רעד וצ וצ זיא

 רימ ןרעה םורַא עלייוו ַא ןיא "7 ָאד טייז ריא ,רעמערק יורפ, : ןפורעגסיוא ןוא

 טוג ,ךָאװטוג, "!ךייא ךָאװטוג ,ןייטשרוב עינַאּפ ,ריא טייז סָאד ,ַא, ,לֹוק ַא

 טמענ ,םינכש עיינ טכַארבעג ָאד ךייא בָאה ךיא , .ןייטשרוב טרעפטנע ,"רָאי

 רימ .עמיטש-ןעיורפ יד טרעפטנע ,"רעייז עטיב ,עטיב ,ָא, .ךיז וצ ןײרַא ייז

 טמוק ָאד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ רעדייא רָאנ .עטפעלּפעג ןבילבעג ןענייז

 : רימ וצ ןָאטעג גָאז ַא ןוא דיי רערעטלע ןַא ןעגנַאגעגוצ זיא ,רָאפ

 ךיא ."קינייועניא ןיירַא טייג ,ךיז טריר ,ָאד טינ טייטש ,ןַאמרעגנוי ,ונ,
 עז ךיא זַא ,ןײגנײרַא ךיא לָאז ּוװ -- ןיהַא יירד ךיא ,רעהַא ּפָאק ןטימ יירד

 .גנַאגנײרַא ןייק טינ עז ךיא ,ריט ןייק טינ

 יד טנפעעג ,רעמלַא םוצ ֹוצ זיא דיי רערעטלע רעד .קעװַא זיא ןייטשרוב

 ךיז ךיא בָאה טציא טשרע ."טייג ןוא ןייא ךיז טגיוב ,ונ; :טגָאזעג ןוא ןריט

 ןזָאלעגנײרַא רימ ןבָאה לכ םדוק .ךיוב ןפיוא ןײגנײרַא ףרַאד רעמ זַא ,טריטנעירָא

 ןבָאה ןַאד ,ךָאל ןכרוד ןכָארקעגכרוד ךיילג רע זיא ,לגניי רעגנוי א .ןוז םעד

 רעמלַא רעטרעיומעגנייא-טסעפ ַא ןעוועג זיא טנַאװ ןיא ,"ןייג, ןעמונעג רימ

 עצילָאּפ עטשרעטנוא יד .סעצילָאּפ ייווצ ןעוועג ןענייז רעמלַא ןיא .ןריט ייווצ טימ

 רעמלַא ןופ ףיט יד .עגָאלדָאּפ רעד ןופ רעטעמ לטרעפ יירד ַא ןענַאטשעגּפָא זיא

 ןעוועג זיא טנַאװ רעטסקינייװעניא רעד ןיא .רעטעמ ןבלַאה ַא ייב ןעוועג זיא
= 

 יד 30 ַא ןוא טיירב יד רעטעמיטנעצ 60 רעפעגמוא ןופ ךָאל ַא טקַאהעגסיוא

 ןטימ ךיוב ןפיוא עצילָאּפ רעד ףיוא ךיז ןגײלקעװַא טפרַאדעג טָאה'מ .ךיוה

 רענעי ןופ .ןקור ךיז ױזַא ןוא סיוארָאפ טנעה ענעגיוצעגסיוא יד טימ ןוא ּפָאק

 זיא סָאװ ,טעב ַא ןופ סופ ַא ןָא ןּפַאכנָא ךיז טפרַאדעג ןעמ טָאה ךָאל טייז

 ךיא ןיב ױזַא טָא ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןרַאשּפָארַא ךיז ױזַא ןוא ןענַאטשעג טרָאד

 .רעטכָאט יד ןוא עמַאמ יד ,יורפ יד "ןיירַא, זיא ךָאנרעד ,רעמיצ ןיא "ןיירַא;

 טלעטשרַאפ ךָאל יד ןוא רעמלַא ןופ ןריט יד טכַאמרַאפ ןעמ טָאה זדנוא רעטניה

 ענעדישרַאפ ןפרָאװעגנָא ןגעלעג ןענייז סעצילָאּפ יד ףיוא .לטערב ַא טימ

 .ןזליג ןכַאמ םוצ ריּפַאּפ ןוא סעטַאמש

 ןָאטעג ץילב ַא זדנוא טָאה ,דרע רעד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה רימ ןעוו

 סיורג ַא ךיז רַאפ ןעזרעד ןבָאה רימ .טכיל שירטקעלע קרַאטש ַא ןגיוא יד ןיא

 ,ןטעב -- ךעלכעזטפיוה ,לבעמ טימ טלעטשעגנָא לופ ,רעמיצ

 טייז סָאד ,עביל ,ָא, :רעמערק יורפ יד ןעמונעגרעביא זדנוא טָאה סע

 ?ָאטעג ןטשרע םעד ןיא ןעוועג ךָאד טייז ריא ?רעהַא ריא טמוק יו ,ריא

 ןענייז ייז .ןרָאי רעקילדנעצ ןיוש ךיז ןענעק ןעיורפ יד זַא ,סױרַא ךיז טזייוו

 ּוװ ,לקניוו יירפ ַא ןזיוועגנָא זדנוא טָאה רעמערק יורפ יד .ןשטנעמ עשימייה

 ייוצ ,רעטעמ טַארדַאװק 26 ַא טַאהעג טָאה רעמיצ רעד .ןענעדרָאוצניײא ךיז
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 עטקַאהרַאפ טימ ןוא קינייװעניא ןופ סנדָאל עטכַאמרַאפ טימ רעטצנעפ עסיורג

 ןעװעג סנדָאל עטסקינײװעניא יד ןענייז םעד ץוח ַא .ןסיורד ןופ רעטערב

 לַארטש ןייק הלילח לָאז סע ,ןצָאק עסיורג ,ערעווש עכעלטע טימ ןעגנָאהרַאפ

 : .סַאג ןפיוא סױרַא טינ

 ,טעב ןלעקינ סיורג ַא ןענַאטשעג זיא ךָאל ןכרוד גנַאגנײרַא םייב ךיילג

 "טניוועג, טָאה עלעשיט ןוא טעב םעד טָא ףיוא ,עלעשיט ןיילק ַא טעב םייב

 ןבָאה ןַאמ סעידַאנ .עלעגניי ןיילק ןוא ַאידַאנ רעטכָאט ריא טימ רעמערק יורפ

 ןַאשטּפַאט ַא ףיוא ןפָאלשעג זיא רעמערק רעטלַא רעד .?סענוּפַאכ, יד ןעמונעגוצ

 ןַא ןענַאטשעג זיא טעב סרעמערק רעד ןבענ .רעמיצ ןופ לקניוו טייווצ ַא ןיא

 ,ץַארטַאמ א ןָא סנרעזײא ןַא ,טעב ַא רעמלַא ןבענ .טיירב רעד ןיא רעמלַא
 ,רעטכָאט ןוא יורפ ןיימ טנדרָאעגנייא ךיז ןבָאה טעב םעד ףיוא

 ןענַאטשעג זיא ,עלעשיט סרעמערק יורפ רעד ןבענ ,ךָאל ןופ טנַאװ םייב

 רעסיורג א -- טנַאװ עיירפ רעטעמ ןבלַאהטרעדנַא ךָאנ .רעמלַא ןַא רעדיוו

 עדייב ןשיוװצ ,רעטצנעפ ןזיב טרַאה ןעגנַאגרעד זיא סָאװ ,טעפוב רעשידָאמטלַא

 טעב םעד ףױא .ץַארטַאמ ַא ןָא טעב ןרעזייא ןַא ןענופעג ךיז טָאה רעטצנעפ

 ריט ַא ןעוועג זיא טנַאװ רעטירד רעד ןיא .ןוז ןטימ טנדרָאעגנייא ךיז ךיא בָאה

 ןענַאטשעג זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ ריט רעד ייב ,ןײרַא רעמיצ טייווצ ַא ןיא

 ןייז טימ קינלָאקש לעלאצ "?טניווועג ןבָאה סע, ןכלעוו ףיוא ,לשיט ןיילק ַא

 טימ ןטעב ענלעקינ ייווצ ןענַאטשעג ןענייז רעטייוו עלעסיב ַא .ןעמַאמ רעטלַא

 ייװצ יד ןשיװצ .ןגעקטנַא עטייוצ סָאד ןוא טנַאװ רעד ייב סנייא ,ןצַארטַאמ

 טבעלעג ןבָאה לקניוו םעד ןיא ,ָאד .עלעשיטיטכַאנ קישטנַָאמעשטיּפ ַא -- ןטעב

 םייב .עלעדיימ ןיילק ןוא עילָאּפ יורפ ןייז טימ רעמערק עשַאס רעגנוי רעד

 רעד "טבעלעג, ןבָאה סע ןכלעוו ףיוא טעב ַא ןענַאטשעג זיא רעדיוו טעפוב

 ייווצ ךָאנ ןלעטש ןעמ טגעלפ טכַאנײב ףיוא .יורפ ןייז טימ יקסרוטַאקַאב רעטלַא

 השמ -- ןטייוצ םעד ףיוא ,עמַאמ ןיימ ןפָאלש טגעלפ םענייא ףיוא ,ךעלטעב

 ןעוועג טלעטשעגנָא רעמיצ רעצנַאג רעד זיא םורַא ױזַא .יורפ ןייז טימ ןַאגַאק

 .ןייגוצכרוד ףיוא עגָאלדָאּפ ןסַאּפ עלָאמש יירד ןעוועג ךָאנ ןענייז סע ,לבעמ טימ

 םיא םורֲא ןוא שיט רעלַאװָא רעסיורג ַא ןענַאטשעג זיא טעב ןיימ ןבענ ,ָאי

 .וו .א .א ןענעייל ,ןדייר ,ןסע ,ןציז עלַא רימ ןגעלפ שיט םייב .ןלוטש עכעלטע

 ,דנַאטש ןשיטַאבעלַאב םענייפ ַא ןופ ןעוועג ןענייז ןשטנעמ יד

 -ריּפַאּפ עטלַא ןעוועג ןענייז ,ןָאזרעּפ 7 ןופ עילימַאפ ַא ,סרעמערק יד

 רעקיניזטסּוװַאב א ןעוועג זיא רעמערק רעטלַא רעד .רעדניבנייא ןוא םירחוס

 ןעוועג זיא ןַאגַאק .רעטַאעט ןשידיי ןופ טסיטרַא ןַא -- עשַאס ןוז ןייז ,שטנעמ

 טָאה סָאװ ,שטנעמ רעטנעגילעטניא ןַא רעייז .רעמערק יורפ רעד ןופ רעדורב ַא

 -דימלת ַא דיי ַא ,יקסרוטַאקַאב .עשטערַאז ףיוא טפעשעגיקייטּפַא ןייש ַא טַאהעג
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 ,עטנעגילעטניא ןַא ,יורפ ןייז .דומע ןרַאפ ןענעװַאד םיארונ םימי טגעלפ ,םכח

 ןופ רחוס ַא ןוא רענרעל ַא -- קינלָאקש לעלַאצ .עקנַארק קיטסיײג ַא רעבָא

 עסיורג ַא ,ענעדיי עגולק ,עמורפ ַא ןעוועג ןיא עמַאמ עטלַא ןייז .ןרעדעפ

 ןעוועג זיא יקצָארָאס בר רעטנַאקַאב טוג רעד .לייח-תשא עקילָאמַא -- עטרחוס
 .ןברָאטשעג גנוי רעייז רעטכָאט יד זיא קילגמוא םוצ .םעדייא ריא

 זיא זדנוא טימ ,ןָאזרעּפ 11 טימ סעילימַאפ 5 -- ןענופעג טרָאד רימ ןבָאה

 .עקנַארק קיטסייג ןייא ןוא רעדניק עניילק 2 --- ייז ןשיווצ .ןָאזרעּפ 16 ןרָאװעג

 ,תעליתעמ 12 ןיוש -- ךַאז עטושּפ ַא סעּפע ,ךעלקילגרעביא ןעוועג רענייז רימ

 .ץומש ןיא ,רעמעדיוב יד ףיוא ,סַאג ןפיוא טניה יד יװ ךיז ןרעגלַאװ רימ יו

 ,ןשטנעמ טימ בוטש ַא ןיא ,טציא .ןעמונעגּפָארַא טינ ךיז ןופ לטנַאמ םעד וליפא

 טימ טלעטשעגנָא ,רעמיצ ןטייווצ ַא ןיא ןיירַא ןענייז רימ .ךיילג ןטייל טימ

 ןפרָאװעגּפָארַא ,טַאטשרַאװי-רעסָאלש ַא ןעוועג רעירפ זיא'ס ּוװ ,גייצעג-יירעסָאלש

 . .ןשַאװעגמורַא ךיז ןוא רעדיילק עטשרעביוא יד ךיז ןופ

 טקַאהרַאפ עלַא ,סַאג ןופ ריט ַא טימ רעטצנעפ ייווצ טַאהעג טָאה רעמיצ רעד

 ,עלעכיק ןיילק ַא ןענופעג ךיז טָאה רעמיצ ןופ לקניוו ַא ןיא .ןעגנַאהרַאפ ןוא

 ןיא לטעזָאלק ןיילק א ןוא ךיז ןשַאװו םוצ ןַארק ַא טימ סוגּפָא-רעסַאװ ַא

 זיאס וו ,לביטש רעטצניפ ַא ןעװעג זיא עלעכיק םעד רעטניה .,לקניוו

 םָארק יד ןוא הריד יד .סנזייא רעקיטש טימ ןפרָאװעגנָא ,עינשזוק ַא ןעוועג

 ןייגרעבירַא םייב ןעמ טָאה םיא .םָארפ רעטסיימ-ןטעב ןשידיי ַא וצ טרעהעג ןבָאה

 ףיוא ָאטעג ןבלעז ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןוא ןענַאד ןופ ןבירטעגסױרַא ,ָאטעג ןיא

 טרעהעג סָאװ עכלעזַא סלַא ןרָאװעג טקַאהרַאפ זיא הריד יד .טרָא רעדנַא ןַא

 ,עכעלנייוועגמוא ןַא זיא הריד רעד ןופ עטכישעג יד .ָאטעג םוצ טינ

 "הריד רעזדנוא ןיא ןיײרַא ןענייז רימ עכלעוו ךרוד רעמיצ ןטימ ךיק יד

 -ןליג ַא ,דיי רערעטלע ןַא -- יקסרוטאקאב םייח וצ טרעהעג טָאה ,ענילעמ
 ףיוא ןענישַאמטנַאה רָאּפ ַא טַאהעג רע טָאה עלהריד רעמערָא ןייז ןיא .רעכַאמ

 ָאד ןוא ָאטעג ןרַאפ טבעלעג רע טָאה הריד רעד ןיא .ןזליג ןטעברַאוצסוא

 ןענייז סָאװ ,?עכעלקילג, עכלעזַא .ָאטעג ןיא ןבײרטנײרַא םייב ןבילבעג רע זיא

 עקַאט טָא .קינייוװ רעייז ןעוועג ןענייז ,רעטרע ערעייז ףיוא ןבילבעג ָאטעג ןיא

 ,ָאטעג ןיא ןביירטניירַא םייב ךיז ןבָאה ,עלהריד רעמערָא ןייז ןיא ,םיא וצ
 ךָאנ וצרעד ןוא ןַאמ 11 עטנכערעגסױא רעירפ עלַא יד טָא ןבילקעגניײרַא

 ,רע .הריד ןייז ןיא םיא טימ ןבילבעג ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ עקידנגלָאפ

 -- יקסמיירק םעדייא סנַאגַאק ןוא יורפ רעקנַארק ,רעטלַא ןייז טימ ,יקסרוטַאקַאב
 .עלעדיימ ןיילק ןוא יורפ ןייז טימ ,רָאטיזיּפמָאק רעשידיי ַא

 רעד ןיא טָאה ןט24 ןופ קיטיירפ רעצרַאװש רעד ןעמוקעגנָא זיא'ס ןעוו

 == ןענייז ערעדנַא עלַא .ןייש ןלעג ַא יקסמיירק ןייא רָאנ טַאהעג בוטש רעצנַאג
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 ןבָאה ייז ןענייש ןָא ןצנַאגניא טייל עטלַא יד ןוא ןענייש עסייוו טימ ןעוועג

 עווָארעמערק .ןעװעטַאר וצ ךיז ענילעמ ַא ןעניפעג וצ ףיוא חומ םעד ןכָארבעג ךיז

 טימ וו ץעגרע טצענערג הריד סמָארפ זַא ,טסּוװעג ןבָאה קינלָאקש ןוא

 טּפַאלקעגסיוא ןבָאה ייז .טסּוװעג טינ ייז ןבָאה יונעג ּוװ רָאנ ,הריד סיקסרוטַאקַאב

 ןעוו ,גָאטרַאפ קיטיירפ .הריד סמָארפ טימ גנודניברַאפ ַא טכוזעג ,טנעוו עלַא

 גנודניברַאפ א ןענופעגסיוא קינלָאקש טָאה ,זדלַאה ןפיוא ןגעלעג ןיוש זיא ףלח רעד

 ןטרעיומעגנייא םעד ךרוד עקַאט ,טנַאװ לקיטש ןיד א ךרוד ,הריד סמָארפ טימ

 טנַאװ יד ןכַארבעגסױא ךיילג ייז ןבָאה גנַאל קידנרעלק טינ .רעמלַא-טנַאװ

 ןענייז יז .ןרַאשכרוד ךָאל םעד ךרוד ןענעק ךיז לָאז שטנעמ ַא זַא ,ליפ ױזַא ףיוא

 וצ ידכ .עקטסישט רעד ןופ טעװעטַארעג םוֹרֲא ױזַא ךיז ןוא טרָאד ןיירַא

 טכלַאקעגּפָא ,לטערב ַא טכַאמעג ןעמ טָאה ,ךָאל עטקַאהעגסױא יד ןקעדרַאפ

 ףיױא .ךָאל יד טלעטשרַאפ ריא טימ ןוא טנַאװ ןופ רילָאק ןטיול ,סייוו ףיוא

 ןוא ,סעטַאמש ערעדנַא ןוא ריּפַאּפיױזליג טלַא ןפרָאװעגנָא ןעמ טָאה סעצילָאּפ יד

 ,רעמלַא םעד טכַאמרַאפ טָאה ,טייז רענעי ןופ ןבילבעג זיא רעכלעוו ,יקסמיירק

 ,רעמלַא םעד טנפעעג ,בוטש ןיא ןעוועג עקטסישט רעד תעשב ןענייז רעניווטיל יד

 ןיקסמיירק ייב ןרילָארטנַאקכרוד ןכָאנ .סקיטכערדַאפ םוש ןייק טקרעמַאב טינ

 זיא עקטסישט רעד ךָאנ .קעװַא ייז ןענייז ,ןייש ןלעג םעד עילימַאפ ןייז ןוא

 | ."קידנעטש , ףיוא ןבעל רעמיצ םעיינ םעד ןיא ןבילבעג לייט .ַא ןיוש

 טָאה ץרַאה סָאד יֹוו ,רעטיב ןוא ךעלקערש ןעוועג טינ זיא עגַאל יד יו

 ןייטש ַא ּפָארַא זדנוא ךָאד זיא ,עקטסישט רעד רַאפ קערש רַאפ טּפַאלקעג טינ
 ,ןצרַאה ןופ

 ּצ

 עקיזיר יד ןוא (2110) ָאטעג םעניילק םעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד טייז

 ,טכַאקעג ַאטעג ןיא טָאה ,(2410) ָאטעג ןסיורג ,ןטשרע םעד ןיא עיצקַא

 ללכב ןענייש ןייק ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד ,אלימ .לסעק ןקידנזיורב ַא ןיא יו

 ןליפַא רָאנ .סנ ַא רָאנ ןעװעטַאר ןעק ייז זַא ,טסּוװעג ןבָאה ,טַאהעג טינ

 טױט ןיא ןעוועג ךיוא ןענייז ,ןענייש עלעג טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד

 ןעד ןענייז רעוו ,סנטייוצ !רשוי סרעדרעמ ןפיוא ךיז זָאלרַאפ ייג .קערש

 רענעגייא רעד ןעוועג ךָאד זיא סָאד ?סעקינעניײשױָא יד ףוס לכ ףוס ןעוועג

 ענעגייא יד ,רעטסעװש רעדָא רעדורב רענעגייא רעד ,עמַאמ רעֹדָא עטַאט
 ..שיילפ ןוא טולב ןגייא ץלַא .ןתח רעדָא -- הלכ

 עיצַאקָאװָארּפ עיינ ַא

 יד ןוא טַארנדוי רעד .עיצַאקָאװָארּפ עײנ ַא ןעמוקעגוצ זיא ךָאנ וצרעד
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 ליו סע רעוו ןוא טביילב ָאטעג עניילק סָאד זַא ,ןדלָאמעג ןבָאה יײצילָאּפ

 רעייז .ָאטעג םענעי ןיא ןרעקמוא ךיז ןעק -- ןכַאז טימ ,הריד עיירפ א ןבָאה
 ײצילָאּפ יד .קעװַא ןיהַא ןענייז ,ןענייש ןָא ןוא עטלפייווצרַאפ ,ןשטנעמ ליפ

 ,סעקטַאי יד ןופ לסעג ןיא טנַאװיָאטעג ענרעצליה יד טנפעעג טיירב טָאה

 טירט יירד טַאהעג ןבָאה רעיײג יד ןוא ,סַאג רעשישטייד ףיוא סױרַא זיא סָאװ

 ענעגייא יד סָאד ןיא רעמָאט ,ןטייוצ םעד ןיא ָאטעג ןייא ןופ ןייגוצרעבירַא

 ןשטנעמ ןביירט טלַאװעג טימ ןעמונעג ייז ןבָאה ,ןעועג קינייוו םיחצור

 ענעי ןיא .עזָאלפליה ,עטנלע ,עקנַארק ,עטלַא ךעלכעזטפיוה ,ָאטעג םענעי ןיא

 גנוניוװ ריא ןופ ןבירטעגסױרַא יײצילָאּפ עשידי יד טָאה געט עכעלרעדיוש

 זיא יז .ןזָאלרַאפ ןוא טנלע ָאד ןעוועג זיא עכלעוו ,אקצולירּפ ַאלוַאּפ יורפ יד

 ןיא וה ,ָאטעג םענעי ןיא ןרָאװעג ןבירטרַאפ עכעלקילגמוא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ

 ןעמונענוצ ןעמעלַא ןוא רעניווטיל ןעמוקעג טרָאד ןענייז םורַא געט רָאּפ ַא

 :ענליו ןיא עטנַאקַאביטוג יד ןעמוקעגמוא טרָאד ןענייז ױזַא ,רַאנָאּפ ףיוא

 ןופ םיהקַאז ,יורפ ןייז טימ יקסלאגימער םייח ,(רעטלַא רעד) גלימס .וודַא
 ןעװעג רעירפ ןענייז ייז .א .א ָארויב-ןסנָאנַא ןופ ןַאטוי ,קנַאב-"אפאקעי,
 ךָאנרעד ןענייז ןוא טעװעטַארעגסױרַא טרָאד ןופ ךיז ןבָאה ,ָאטעג םעניילק ןיא

 ,ןיירַא רעייפ ןיא קירוצ

 עכעלקילגמוא ןופ ןרָאװעג טקינײרעגּפָא קירוצ זיא ָאטעג עניילק סָאד
 ןרעיומ עשידיי עטלַא עקיזָאד יד ןיא .ןבילבעג ךָאנ זיא ָאטעג סָאד רעבָא .ןדיי

 זיא סָאװ ,טקַא רעקירעיורט רעקידרעטייוו א ןליּפשּפָא טפרַאדעג ךָאנ ךיז טָאה

 ,1941 רעבמעװָאנ 5 ןויב 2 ןופ געט יד ןיא ןעמוקעגרָאפ

 א

 ענרעזייא יד ףיוא ןפָאלשעג טכַאנ עטשרע יד ןעמ זיא הריד רעיינ רעד ןיא

 ."היחמ, ַא ןעוועג טרָאפ זיא'ס רעבָא ,טנַאװעגטעב ןָא ןוא ןצַארטַאמ ןָא ,ךעלטעב

 טנערבעג טכַאנ ןוא גָאט טָאה ,ןעוועג טינ ןענייז רעטצנעפ ןוא ריט ןייק יוװ תויח
 עשירטקעלע ןוא סעקיניישט עשירטקעלע ןיא ןעמ טגעלפ ןכָאק .רעמיצ ןיא טכיל

 ,ךעלּפעט

 רעקינייו סָאװ ךיז לָאזמ ,טגָאזעג ךיילג זדנוא ןבָאה םינכש עטלַא יד

 ,טדערעגּפָא ךיילג רימ ןבָאה .ענילעמ יד ןטישרַאפ וצ טינ ידכ ,סַאג ןיא ןעיירד

 ערעדנַא עלַא ןסע םוצ ןפיוק סעּפע סַאג ןיא סױרַא טעװ עמַאמ יד רָאנ זַא

 ןַא ןָא ךיז טביוה ןגרָאמ זַא ,טסּוװעג רָאלק ןיוש טָאה ןעמ .בוטש ןיא ןציז

 ןענייש ןָא ןצנַאגניא רעדָא ,ןענייש עסייוו טימ ןשטנעמ ןכוז וצ עיצקַא

 סעּפע .ןייּפ ןוא שינעּפַאלקצרַאה ןיא ךרודַא ןיא גָאט רעקידקיטנוז רעד
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 יד זיא סָאד זַא ,קנַאדעג ןטימ ןבעלנייא טלָאװעג טינ ןפוא םושב ךיז טָאה

 ,ענעגייא טימ ךָאנ זיא'מ ןוא ןעמַאזוצ טבעל ןעמ סָאװ ,טכַאנ עטצעל

 רעזדנוא ייב למוט ןקרַאטש ַא ןופ ןסירעגפיוא ךיז רימ ןבָאה גָאטרַאֿפ

 יקסרוטַאקַאב םייח טנפעעגפיוא טָאה ךָאל סָאד .ךָאל םייב טסייה סָאד ,ריט

 תורצ טימ םיוק ןוא ךעלקעּפ עכעלטע ןפרָאװעגנײרַא קינייוועניא טָאה רע

 ףױא עקילַאק ַא ןעוועג זיא ןיילַא רע .יורפ עטלַא ,עקנַארק ןייז טּפוטשעגכרוד

 זייווכעלסיב ןבָאה ןַאד ,ןכָארקעגנײרַא ךָאנרעד רע זיא ןטייקירעווש טימ ,סופ ןייא

 ,ןרָאװעג רָאלק זיא'ס .הריד רעד ןופ טינ ,ןשטנעמ עשירפ ןעמוקוצנָא ןביוהעגנָא
 .עיצקַא יד ןָא ךיז טביוה סע זַא

 עקטסישט עקיגָאט-יירד יד

 .ענילעמ ןיא זדנוא וצ ןשטנעמ ןעמוקעג רדסכ ןענייז גָאטרַאפ קיטנָאמ ןופ

 טסייו -- ענילעמ ַא זיא ָאד ןַא ,טסּוװעג ןשטנעמ עקיזָאד יד ןבָאה ןענַאוװנופ

 .ןייטשרוב טריפעגניײירַא טָאה ןשטנעמ לסיב שפיה ַא ,תמא .למיה ןיא טָאג ןייא

 ןעוועג טינ זיא'ס זַא ,טקַאּפעג לֹופ ןרָאװעג זיא רעמיצ רעטשרע רעזדנוא

 וליפַא זייוונטייצ ןוא טלקנוטרַאפ קרַאטש רימ ןבָאה טכיל סָאד ,ןייטש וצ ּווװ

 ןבָאה רימ .רעטצניפ קָאטש ןעוועג זיא זדנוא םורַא זַא ,ױזַא ,ןשָאלרַאפ ןצנַאגניא

 ןעועג זיא יקסמיירק .ןעמוקעג זדנוא וצ ץלַא זיא סע רעװ ןעזעג טינ וליּפַא

 רע טגעלפ ,ןיש ןלעג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,זדנוא ייב רעקיצנייא רעד

 ,טדערעג םעד ןגעוו רעירפ ןבָאה רימ .ןעמוקעג זיא'ס רָאנ רעװ ,ןדעי ןזָאלנײרַא
 טינ טעוװ ןעמ ןעמעוו ,רעצעמע זַא ,וצרעד ןזָאלרעד טינ ,הלילח ,לָאז ןעמ זַא

 טריסַאּפ טָאה סע יו ,ענילעמ עצנַאג יד ןרסמּפָא סעכ רַאפ לָאז ,ןזָאלנײרַא
 ךָאנ ןעמוקעג זדנוא וצ ןענייז לייוורעד .עקטסישט רעקידרעירפ רעד ייב ןיוש

 ןיא טסייה סָאד ,רעמיצ ןטייווצ ןיא ןיירַא ןיוש ןענייז ייז .ןשטנעמ ךָאנ ןוא

 ןבָאה ךס ַא רָאנ ,טינ םענייק רימ ןבָאה ןעזעג .טַאטשרַאװ ןיא ןוא םָארק

 טנעקרעד ךיא בָאה טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא .עמיטש רעד טול טנעקרעד רימ

 ןיא יאבג רעד ןוא דרַאבמָאל רענליו ןופ רעצַאש רעד ,ץכ םהרבא- ןץכ

 רַאּפ ַא טנװַאדעג ןבָאה רימ ּוװ ,ףיוה-לוש ןפיוא "דסח תולימג, זיולק רעד

 רעװ .?טנדרָאעגנייא , זיא-טינייו ךיז ןבָאה ענעמוקעגנָא עלַא ,רָאי קילדנעצ

 רעדעי .ןייטש ןבילבעג זיא'ס רעוו ,רישכמדןזייא ןַא ףיוא טצעזעג ךיז טָאה סע

 טָאה'מ ,ליטש ןענַאטשעג רעדָא ,ןסעזעג ןוא ןעיירד ןיא ןגיובעגנייא ךיז טָאה

 יד טרעהרעד סַאג ןופ רימ ןבָאה לָאמַאטימ .טליפעג טינ ערַאּפ יד וליּפַא

 ןיוש ןעייג ייז ,ןיוש ןרעיול ייז ,ָאי .טירט עשינווי ,עקסמַאכ ,עטנַאקַאב טוג

 ..סנבעל ערעזדנוא ךָאנ

 .ןביוהנָא דלַאב ךיז טעװ "הנותח, יד
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 ןָאלעגנײרַא טָאה ןייטשרוב ןוא ךָאל רעזדנוא טנפעעג ךיז טָאה דלַאב

 ןיא רעירפ ןעוועג ןיוש ןענייז רימ רעכלעוו טימ ,רעגיווש ןייז זדנוא וצ

 רעניװטיל יד זַא ,טגָאזעג ןייטשרוב זדנוא טָאה ייברעד .ענילעמי-רעטַאעט

 םעניילק ןיא ןריפקעװַא ןעמ טעװ סעקינענייש עלעג יד .ָאטעג ןיא ןיוש ןענייז

 טינ ןצנַאגניא ןבָאה סָאװ עלַא יד ןעמענוצ ןוא ןכוז ָאד ןעמ טעװ ןַאד .ָאטעג

 .טינ ןעמ טסייוו ןרעיוד טעוװ "הנותח, יד גנַאל יװ ,ןענייש ןייק

 רעילא עשידיי יד .ךעלטנירג ןרעוו טריפעגכרוד ףרַאד עיצקַא עקיטציא יד

 ןענייש עלעג ןופ רעציזַאב עלַא זַא ,ףייה עלַא ןיא ןדלָאמעג ךיילג עקַאט טָאה

 ןענַאד ןופ .ףױה ןיא ןיײגּפָארַא עקירעהעגנָא-עילימַאפ ערעיײז טימ ןלָאז

 ןופ לָארטנָאק יד ןעמוקרָאפ טעװ סע ּוװ ,רעױטיָאטעג םוצ ןייג עלַא ןפרַאד

 .ןענייש עלעג יד

 טלעטשרַאּפ ךיילג יקסמיירק טָאה ,ןדלָאמעג סָאד טָאה ײצילַָאּפ יד רָאנ יו

 .קירטש ַא טימ ןדנובעגוצ קינייוװעניא ןופ ןבָאה רימ סָאװ ,לטערב ןטימ ךָאל סָאד

 עטיירגעגוצ טימ ןפרָאװרַאפ רע טָאה סעצילָאּפ ערעדנַא יד טימ לטערב סָאד

 ןענייז רימ .קעװַא זיא ןוא ןפָא בלַאה רעמלַא םעד ןזָאלעג ןוא סעטַאמש

 רעקימורַא רעצנַאג רעד ןופ ןסירעגּפָא ,טרַאּפשרַאפ ,ןײלַא ךיז טימ ןבילבעג

 טרעהרעד ןבָאה רימ .םענייק ןופ טרָאװ ַא טשינ טרעה'מ ,טייקליטש ַא .טלעוו

 ןעגנַאגרעד ןענייז'ס ,טרעטנענרעד זדנוא וצ ךיז טָאה סָאװ ,סַאג ןפיוא למוט ַא

 ןעייג סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ .שידיי ןדער ןופ ןעגנַאלקּפָא זדנוא וצ

 רעקיזָאד רעד .ןײרַא ָאטעג םעניילק םעד ןיא סעקינעניש עלעג סעיטרַאּפ

 עטײרדעגנעמַאזצ ןסעזעג ןענייז רימ .ןעהעש עגנַאל טרעיודעג טָאה שרַאמ

 ,טרָאװ ַא טדערעגסױרַא ליטש רעװ טָאה ןעוו-טינ-ןעוו ,ךעלעקניוו ערעזדנוא ןיא

 ןעמ טָאה .ןפורעגנָא ךיז קיטייצכיילג ןבָאה עכעלטע ןעוו ,ןעוועג זיא רעגרע

 סָאד טָאה ."טגייוש ,טינ טדער ,רעליטש ,רעליטש, :ןפור ןעמונעג ןַאד

 ,ימ ןוא ןורענ ךס ַא טסָאקעג טָאה'ס .למוט ןוא שער ןתמא םעד טכַאמעג

 -ןשטנעמ רעד .םלוע ןטקיטיײוװעצ-טריװרענעד םעד טקיאורַאב טָאה ןעמ זיב

 .ליטש ןרָאװעג זיא טכַאנרַאפ .רעהפיוא ןָא ןעגנַאגעג סַאג ןפיוא זיא םָארטש

 ױזַא .רעניווטיל יד טרישרַאמּפָא ןבָאה סע ןעו ,טרעהעג וליפַא ןבָאה רימ

 טינ ,טכַאנ עצנַאג יד ןוא גָאט ןצנַאג םעד ןסעזעגּפָא עטמיילעג יוװ רימ ןענייז

 ,רבק ןקידעבעל רעזדנוא ןיא -- טכַאנ זיא'ס ןעוו ןוא גָאט זיא'ס ןעוו קידנסיוו

 ןדנוצעגנָא עווָארעמערק עגנוי יד טָאה גָאטרַאפ .רעטצניפ קידנעטש ןעוועג זיא

 קיגישט ןשירטקעלע םעד טלעטשעגוצ ןוא לּפמעל עשירטקעלע סָאד ךיז ןבענ

 ךעלקילגמוא טכַאמ יז, ,למוט ַא ןכָארבעגסױא רעדיוו זיא ,ייט ןכָאקוצפיוא

 ,לסעק ַא ןיא יװ ןכָאק ןעמונעג טָאה בוטש ןיא ,טרָאװ ַא רַאפ טרָאװ ַא .?ןעמעלַא

 סעּפע ןרעהרעד טינ סַאג ןופ לָאז ןעמ -- ךעלרעפעג ןרָאװעג זיא עגַאל יד
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 יד ףיױא קידנקוק טינ .ןריולרַאפ עלַא רימ ןענייז שרעדנַא ,סקיטכעדרַאפ

 :טהנעטעג ןוא רעסַאװ סייה קינישט ַא טכָאקעגפיוא ךָאד יז טָאה ,ןעיירשעג !

 עלַא רימ ןלָאז ָאט ?טעב ןיֹא ןייגסיוא לָאז דניק ןיימ זַא ,ריא טליוו סָאװ,

 ,שיט ןבענ ןסעזעג ןיב ךיא .?טיוט רעד ױזַא -- טיוט רעד ױזַא .ןייגרעטנוא

 ;רעסַאװ סייה קיניישט ַא טכַאקעגפיוא ךיוא טקַאטנַאקיּפמָאל ןיא ךיא בָאה

 ךעלקיטש טרימשעגנָא ךיֹא בָאה ,ךעלסיב וצ ערעדנַא ןוא עילימַאפ ןיימ ןבעגעג

 םעד ןסע וצ עילימַאפ ןיימ ןעגנווצעג שממ ןוא רעטוּפ ןוא קינָאה טימ טיורב

 טָאה ןעמ זַא ,טריוורענעד ןוא טפיורשעצ ױזַא ןעועג ןעמ זיא גָאט ןטשרע

 עטלַא יד טָאה טנעמָאמ ןסיועג ַא ןיא .ןעקנירט ןוא ןסע ןגעוו ןסעגרַאפ

 ."בוטש רענעי ןיא ןיירַא זיא'מ ,ליטש , :ןָאטעג גָאז ַא ליטש עווָארעמערק

 ןיוש בָאה ךיא .טייצ רעשּפיה ַא ףיוא טרעווילגרַאפ ,טיוט ןבילבעג ןענייז רימ

 יד ,קנַארק קיטסייג ןעוװעג זיא יקסרוטאקאב יֹורפ יד זַא ,טנָאמרעד רעירפ

 ןרעטנוא .ןטלַאהעג טוג ךיז יז טָאה ,ָאטעג ןיא ןעוועג זיא יז סָאװ ,טייצ עצנַאג

 דנַאטשוצ רעשיכיסּפ ריא ןיא ןעגנולסיירטפיוא עקיטלַאװעג יד ןופ קורדנייא

 ,טציא אקווד ןעמוקעגרָאפ ,קילגמוא םוצ ,זיא סָאד ןוא ,ןרָאװעג ןכָארבעג

 ,לעטשּפָא ןַא ןָא ןדער וצ ןביױהעגנָא טָאה יז .טנעמָאמ ןשיגַארט םעד ןיא טָא

 רעטסכעה רעד זיב טנַאּפשעגנָא ןעוועג ןענייז ןעמעלַא ייב ןוורענ יד ןעוו ,טציא

 ןעמונעג טָאה'מ .קנַארק קיטסייג זיא יז זַא ,טסּוװעג ןבָאה עלַא טינ ןוא הגרדמ

 עלַא טימ טווורּפעג טָאה ןַאמ רעד .ןרעוו ליטש לָאז יז ,ןטייז עלַא ןופ ןעיירש

 ןפלָאהעג טינ ךַאז ןייק טָאה ,סיעכהל וצ יװ ,רעבָא ,ןליטשוצנייא יז תוחוכ

 ,ןזיב טימ ןוא ןטוג טימ ,ריא וצ טדערעג טָאה ןעמ רעמ סָאװ ,טרעקרַאפ

 ןפיוא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה יז .רעדליוו ןוא רעדליוו ץלַא ןרָאװעג יז זיא

 עשידיי ןעגניז ןעמונעג עטעקַאנ ַא ןוא רעדיילק יד ךיז ןופ ןסירעגּפָארַא ,טעב

 טרעהרעד ךיז ןבָאה'ס .שיגַארט ןרָאװעג זיא עגַאל יד .רעדיל עשיסור ןוא

 ןענייז עטנעָאנ עריא .ןקיטשרעד יז לָאימ ,ןעלקניו עכעלטע ןופ ןעיירשעג

 ןַא ןלַאפעג ףוס לכ ףוס זיא יז זיב ,טזדלַאהעג ןוא טשוקעג ,ריא וצ ֹוצ

 ןבָאה עלַא .טשלחרַאפ ןעוועג זיא יז .טעב ןופ לקניוו ַא ןיא עטרעטַאמעגסיוא
 ...טמעטעעגּפָא יירפ

 ,לָאמ עכעלטע ןיײרַא בוטש רעטשרע רעד ןיא ןעמ זיא גָאט ןופ ךשמ ןיא

 יד רָאנ ,טרעהעג טינ ןבָאה רימ .ןפָא ןרָאװעג ןזָאלעג לעיצעּפס זיא ריט יד

 סעיטרַאּפ יו ,טרעהעג ָאי טָאה ,ךָאל ןבענ ןסעזעג זיא עכלעוו ,רעמערק יורפ

 .בוטש רענעי ןיא טײרדעגמורַא ךיז לָאמ עכעלטע ןבָאה רעניווטיל

 ןיא ךיז טקורַאפ ,שיטַאּפַא ןרָאװעג זיא זדנוא ןופ לייט רעטסערג רעד

 ,ןרָאװעג עלַא ןענייז טרעווילגרַאפ יו ,עלעקניוו

 ןדניברַאפ טוװורּפעג ןבָאה ייז .טגערעגפיוא ןעוועג ןענייז ןגעקַאד ערעדנַא
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 .טרעפטנעעג טשינ ייז טָאה ןעמ ןעוו ,סעכ ןיא ןעוועג ןוא סעומש םענײמעגלַא ןַא

 -רעביא ןעוועג טרעשַאב זדנוא זיא גָאט רעזדנוא ןופ ןבלַאה ןטייווצ םעד

 ,גנורעטישרעד עיינ א ןבעלוצ

 ןעועג זיא ,יורפ עטלַא ןַא ,רעגיווש סנייטשרוב סרעטלַאװרַאפ-זוה םעד

 יביא יו ױזַא טֶא ,ןדער וצ ןבױהעגנָא יז טָאה לָאמַאטימ .קיאור קידנעטשלופ

 טָאה יורפ יד ּוװ .דליו ןרָאװעג טושּפ זיא יז .יקסרוטַאקַאב יורפ יד ,ירפרעד

 טָאה'ס .טינ ךיא סייוו ,ןעמרַאיל ןוא ןדער וצ ליפ ױזַא תוחוכ יד ןעמונעג

 ,רעדײלק יד ךיז ןופ טסײיר יז :עגַאל עבלעז יד טרזחעגרעביא רעדיוו ךיז

 ןפלעה ןטעב ןוא ןדער םוש ןייק ,טלמוט ןוא טשער ,לטעב ןופ טגנירּפש יז

 ןעייג טינ ןעוו ,הפשכמ יד טקיטשרעד , :ןעיירש ןעמונעג ןבָאה ןשטנעמ .טינ

 תולוק יד טָא סָאװ ,טַאהעג רימ ןבָאה םיסינ שממ ."רַאנָאּפ ףיוא עלַא רימ

 זַא ,טכודעג ךיז טָאה זײװנטנעמָאמ .סַאג ןיא ןרָאװעג טרעהרעד טינ ןענייז

 טושּפ ןעוועג עלַא רימ ןענייז טכַאנרַאפ ,ןבעל רעזדנוא ןופ ףוס רעד טמוק טָא

 לקערב ַא ןָא ,טפַאשגנע רעקיפמעד .ַאזַא ןיא ןשטנעמ ליפ ױזַא .טשלחרַאפ

 יד זַא ,טליפעג ןבָאה רימ ןעװ ,טכַאניב .טפול רעשירפ ןּפָארט ַא ןָא ,ןייש

 עכעלטע טכָאקעגפיוא רעדיו רימ ןבָאה ,זדנוא םורַא ָאטינ ןענייז רעדרעמ

 ערעזדנוא ,ןּפיל עטכַאמשרַאפ יד טצענעגּפָא לסיב א ןוא רעסַאװו סעקיניישט

 ןוא טנװַא רעד .עטכַאמשרַאפ ןגיל ןבילבעג ,טנייש סע יװ ,ןענייז ,עקנַארק
 ,קיאור ךרודַא ןענייז טכַאנ יד

 ,עיצקַא רעד ןופ גָאט רעטירד רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 זיא ןשטנעמ לייט רעטסערג רעד זַא ,ןטכודסיוא טנעקעג ךיז טָאה סע םגה
 -סנבעל רעד זַא ןיװעגסױרַא ךיז טָאה ךָאד ,שיטַאּפַא קידנעטשלופ ןרָאװעג

 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,עקינעי יד .קרַאטש קיטלַאװעג ןעמעלַא ייב זיא ןליוו
 ,ריר ןדעי ןגעוו ןבעגרעביא זדנוא עלייוו עלַא ןגעלפ ,רעמיצ ןטייווצ ןיא
 ןטסעבמַא זַא ,טנַאסערעטניא .סַאג ןופ טרעהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ךרָאש ןדעי ןגעוו

 ןרעטיצ ןגעלפ ערעטלע יד .טייל עטלַא ןוא רעדניק יד ןטלַאהעג ךיז ןבָאה
 סָאװ ,תולוק זדנוא וצ גנילצולּפ ןעייגרעד סַאג ןופ .טרָאװ ןכיוה ןדעי רַאפ
 .שידיי ןדער ןוא טירט ןרעהרעד רימ .רעכעלטייד ןוא רעפרַאש ץלַא ןרעוו

 ןעמ -- םורַא עלייו ַא ןיא .הריד רעטייוצ רעד ןופ למוט ַא -- גנילצולּפ

 .םעטָא ןָא ךעלבעטשכוב ןבילבעג ןענייז רימ .ךָאל ןופ לטערב סָאד טסייר

 ןריֹולרֲאפ ןענייז רימ :ענילעמ רעזדנוא טקעדטנַא טָאה ןעמ  ,ייוו ,יוא
 ףיוא טלַאה ךיא .ןטייוצ םוצ רענייא רעטנענ ךיז רימ ןעילוט וויטקניטסניא
 רעייט .רימ ףיוא גנוגעװַאב ןָא טעמכ טגיל רע .עלענוז ןיימ ןופ ּפָאק םעד ךיז
 ..טיוט רעירפ אזַא ןוא ןעגנובעלרעביא עכלעזַא ריד ןעמוק סָאװרַאפ !דניק
 ?! סָאװרַאפ
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 :יירשעגסיוא ןַא ןוא טפול עשירפ םָארטש ַא רימ ןליפרעד טרַאוװרעדמוא ...ןוא

 ןיוש טייג ןעמ .טקידנעעג זיא עיצקַא יד ,טעװעטַארעג טייז ריא ,סױרַא טייג,
 ?.ָאטעג םענעי ןופ קירוצ

 ןייז טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ןיועל עשירג טנפעעגפיוא טָאה ךָאל סָאד

 ,ענילעמ רעד ןיא רעטָאפ

 ..רעטשלחרַאפ ַא רימ ףיוא ןלַאפעג לגניי ןיימ זיא טנעמָאמ םעד ןיא

 רעד ןיא זיא'מ ּוװ ,טקוקעגמורַא ךיז ןוא טכיל ןדנוצעגנָא ךיילג טָאה'מ

 עטנַאקַאב .רעמינּפ עיינ ,ןשטנעמ טימ םי ַא ןעזרעד ןבָאה ןגיוא ערעזדנוא .טלעוו

 םייב .ענילעמ יד ץזָאלרַאפ ןעמונעג ןעמ טָאה זייווכעלסיב .עטנַאקַאב טינ ןוא

 ערעזדנוא ץוח ַא ,ןָאזרעּפ קילדנעצ עכעלטע טלייצעגרעביא רימ ןבָאה ןײגסױרַא

 עכעלרעדיש 2 ןופ ךשמב טרעימרַאפ ןעוועג ָאד ןענייז ליפ ױזַא .ענעגייא

 רעמערק יורפ ןופ לַאפנייא ןַא קנַאדַא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה עלַא ןֹוא געט

 .עלעטערב עקניניד א ןופ ףליהטימ רעד ייב ,קינלָאקש לעלַאצ ןוא

 ןבלַאהטרעדנַא ןופ ןבעל סָאד טסָאקעג רעדיו טָאה עיצקַא עקיזָאד יד

 טוג ךיז טָאהמ .רעווש ןעגנַאגעג עיצקַא יד זיא לָאמ סָאד .םישודק טנזיוט

 ןעמונעג ןדיי טנזױט ןבלַאהטרעדנַא רעכעה ןענייז ךָאד רעבָא ,ןטלַאהַאב

 ,הטיחש רעד וצ ןרָאװעג

 עיצקַא רעד ןופ ףױלרַאֿפ

 סעצװָאּפַאטסעג -- ןשטייד ןײרַא ָאטעג ןיא ןענייז ירפרעדניא קיטנָאמ

 ןלָאז ןענייש עלעג ןופ רעציזַאב עלַא זַא ,טנדרָארַאפ ןבָאה ייז .רעניווטיל ןוא

 טימ ךעלקעּפיטנַאה ענילק ךיז טימ קידנעמענטימ ,רעזייה יד ןופ ןײגסױרַא

 -עגוצ ,רעדילגטימ-ןעילימַאפ עלַא ןײגסױרַא ךיוא ןלָאז ייז טימ ןעמַאזוצ .ןסע

 םוצ ןרישרַאמ טפרַאדעג עלַא ןבָאה ףיה יד ןופ .ןענייש יד וצ ענעבירש

 ןענייש עלעג יד ןופ לָארטנָאק יד ןעמוקעגרָאפ זיא רעיוט םייב .,רעױטיָאטעג

 ,החפשמ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג זיא ןייש ןופ רעציזַאב רעכעלקילג רעד

 .ךעלרעמונ טימ ךעלטעצ עיולב טמַא-טעברַא ןשידיי ןופ טַאהעג טָאה עכלעוו

 רעד ןיא רעטייוו ןייג טזָאלעג ייז ןעמ טָאה ,גנונעדרָא ןיא ןעוועג זיא ץלַא זַא

 ןיא ןעוועג טינ זיא'ס ּוװ טרָאד .ָאטעג םעניילק םענעזעוועג םעד וצ גנוטכיר

 ךיז ןבָאה עכלעוו עקינעי יד ןוא ,ּפעלק ןייק טלעפעג טינ ןבָאה ,גנונעדרָא

 ןבָאה ייברעד .טײיז ַא ןָא טלעטשעגקעװַא ןעמ טָאה ,ןעלגומשכרוד טלָאװעג

 :ןרעוו ןסירעצ ןגעלפ סעילימַאפ .סענעצס עקידנסיירצרַאה טליּפשעגּפָא ךיז

 םעד טעמכ טרעיודעג טָאה עיצַאגערגעס עקיזָאד יד .טיֹוט םוצ -- ןבעל םוצ
 טייצ עצנַאג יד טעברַאעגטימ ןבָאה ײצילָאּפ עשידיי יד ןוא סנעג .גָאט ןצנַאג

 ,טזָאלעג ךיז טָאה סע סָאװ ןעװעטַאר וצ ידכ ,ןָאטעג ץלַא ןוא
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 עלַא ןשטנעמ ןופ ןרָאװעג טקינײרעגּפָא קידנעטשלופ זיא ָאטעג סָאד

 ָאטעג ןרעביא ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה רעניווטיל יד .קידייל ןוא ןפָא רעזייה

 ןףשינעטלעהַאב טימ טגרָאזרַאפ טוג לָאמ סָאד ךיז ןבָאה ןדיי .תונברק ןכוז

 טזומעג ןבָאה םילבחמ יד .טנעקעג טָאה ןעמ רָאנ ּוװ ,ןבָארגַאב ךיז טָאה ןעמ

 ןכָארקעגמורַא ןענייז יז .בוטש ךָאנ בוטש ,הריד ךָאנ הריד ,ףיוה ךָאנ ףיוה ןכוז

 טרעטשינעג ייז ןבָאה ,לקניוו ַא רָאנ ּוװ .ןרעלעק עלַא ןיא ,רעמעדיוב עלַא ףיוא

 ,טכוזעג ןוא

 טַארנדי ןופ רעטעברַאטימ יד ןופ ןענייש עלעג יד ןופ לָארטנָאק יד

 ןופ ףױה ןפיוא ןעוועג ןיא סָאװ ,לדנטרעג םעניילק ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא
 .ָאטעג םענעי ןיא קעװַא עלַא ןענייז ךָאנרעד .טַארנדוי

 יירד ןעוועג ןענייז ,ןטלַאהַאב ןעוועג ןענייז רימ ּוװ ,לקניוו רעזדנוא ןיא

 טצישעג טָאה לקניװ סָאד .טעװעטַארעג ךיז ןבָאה יירד עלַא ןוא סענילעמ

 הריד-רעטרַאּפ רעזדנוא ּוװ ,רעיומ רעסיורג רעד ןיא .אפוג יײיצילָאּפ עשידיי יד

 עסיורג ַא טניוװעג טָאה ,2 ןילקרַא ףיוא סױרַא זיא סָאװ ,ןענופעג ךיז טָאה

 ןענייז ףוס לכ ףוס .עטמַאַאביָאטעג עכיױה ןוא ןטנַאיצילַאּפ עשידיי לָאצ

 ךיוא רעזייה ערעיײז ןיא ןזיא סעיצַאניבמָאק עלַא ייב ןוא ,ןדיי ןעוועג ךיוא יז

 ןָא סעמַאמ ןוא סעטַאט עטלַא ךעלכעזטפיוה ,ןשטנעמ לָאצ עסיורג ַא ןבילבעג

 ןיא ענעגייא ערעייז טעווענילעמרַאפ ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ עשידיי יד .ןענייש

 ןגעלפ ייז ןעוו .ןטיהעג טוג עקַאט ייז ןבָאה ייז ןוא ,סענילעמ עקידתונכש יד

 ייז ךיילג יז ןגעלפ ,טרָא ךעלרעפעג ַא וצ וצ ךיז ןקור רעניווטיל יד זַא ,ןעעז

 ןעוועג לָאמ עכעלטע רעניווטיל ןענייז ןגעווטסעדנופ .ןּפעלשּפָא ןוא ןדערַאפ

 ןבָאה קילג םוצ ;רעמלַא םעד טנפעעג לָאמ רָאּפ א ,הריד רעד ןיא זדנוא ייב

 רעטעּפש !דנוא טָאה טיזיו ַאזַא ןגעו .טקרעמַאב טינ ךַאז ןייק רעבָא ייז

 ןטונימ עטלייצעג יד ןיא טבעלעגרעביא טָאה רע סָאװ .ןייטשרוב טלייצרעד
 ןלעטשרָאפ םיֹוק ךיז ןעמ ןעק

 יד טָא ןוא .קילג ןופ עדנוקעס ַא ןעוועג ןיא עטסקיטכיוו סָאד רעבָא
 ףױא .טַאהעג סענילעמ עלַא טינ ,ןרעױדַאב םוצ ,ןבָאה קילג ןופ עדנוקעס
 .ןשטנעמ רעקילדנעצ ךס ַא טימ ענילעמ ַא ןעוועג רעלעק ַא ןיא זיא סַאג-שדקה

 ןשטנעמ יד ןבָאה ,ףוס ןרַאפ טעמכ ןיוש ,עיצקַא רעד ןופ גָאט ןטירד ןפיוא
 םעד טנפעעג טנעמָאמ ַא ףױא ןבָאה ייז .ןקיטש ךיז ןעמונעג קינייוװעניא
 רעשיווטיל ַא ןעמוקעגנָא ,קילגמוא םוצ ,זיא עדנוקעס רעד טָא ןיא ...ןוא קעדוצ
 ןשטנעמ עלַא ןעמונעגוצ ןוא רעדרעמ

 עיצקַא רעד ךָאנ ַאטעג ןופ ןעזסיוא רעד

 ךָאנ ןעמ טָאה ,עיצקַא רעד ךָאנ יװ ,ןברוח ַאזַא ,םָארגָאּפ רעשיחצור ַאזַא
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 טייהנגעלעג רעד ייב ןוא ןשטנעמ יד ןעמונעגוצ ןבָאה רעניווטיל יד .ןעזעג טינ

 ןופ ןענַאטשעגּפָא טינ ךיוא ןענייז ןטנַאיצילָאּפ עשידיי עסיוועג .טריבַארעג

 ..טפַאשלעזעג רעשיווטיל רענייש רעד

 ,םיורג ןעוועג רָאג ןיוש זיא טציא .רעטייוו ןעגנַאגעג רעבָא זיא ןבעל סָאד

 ענעבילבעג יד טימ ענעמונעגוצ יד ןופ תוריד יד ןעמונרַאפ טָאה ןעמ ."היחמ, ַא

 ,ןכַא

 ןריּפַאּפ עלַא .טַארנדוי ןופ סעירַאלעצנַאק עלַא ןעזעגסיוא ןבָאה רעסעב טינ

 טפרַאדעג טָאה ןעמ .טכַאמעג לת ַא ייז ןבָאה ץלַא ןופ ,ןרָאװעג ןטָאשעצ ןענייז

 ןענַאטשטנַא זיא ןברוח רעטסיו ַא .ײנסָאדנופ טַארַאּפַא םעד ןריטנָאמ טציא

 ,קעטָאילביב רעסיורג רעד ןיא
 וצ קעווַא ךיא ןיב ,ירפ קיטשרענָאד ,עקטסישט רעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא

 ןפָארטעג ךיא בָאה ּפערט יד ףיוא .גנוטער רעד רַאפ ןעקנַאד םיא ןענייטשרוב

 גָאז ךיא .דירפ .שזניא רעײטשרָאפ-ַָאטעג ןטלַא םעד טַאלַאכ ןקיבוטש ןיא

 : םיא וצ

 טעװ עיטסעב יד ,סָאװ ונ) 77 ַאיסטיאָאקָאּפסוא רעּפעט ַאיטסעב ,ָאטשט ,ונ,

 :רימ טרעפטנע רע .(1 ןקיאורַאב רעטציא ךיז

 ָאשטשעי ָאטעג ווו ָארָאקס ,איסטיאָאקָאּפסוא טוגָאמ ינָא עשזיקַאק ַאד,

 ײז ןענעק יו) ?וועיערועי ךינלַאגעלעינ שטַאיסיט ָאקלָאקסעינ סָאלַאטסָא

 עלַאגעל טינ טנזיוט עכעלטע ןבילבעג ךָאנ ןענייז ָאטעג ןיא ןעוו ,ןקיאורַאב ךיז

 ןטרַאװרעד ףרַאד ןעמ זַא ,סָאד טסייה .ןושל ןָא ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא .(ןדיי

 :קורדסיוא ןלעיציפָא םעד טרעהרעד לָאמ ןטשרע םוצ בָאה ךיא ,סעיצקא עיינ

 ןיימ טימ ךיא ךיוא רעהעג עלַאגעל טינ יד טָא וצ ,דיי רעלַאגעל טינ

 ןָאט רעד קורדנייא ןכעלנײּפ ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה ייברעד ,עילימַאפ

 ,רעטרעוו עטנָאמרעד יד טגָאזעגסױרַא טָאה ףרוווסיוא רעטלַא רעד ןכלעוו טימ

 י-רַאפ יד טָא סָאװ ,החיצר אלמ זיא רע זַא ,קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה סע

 ,ייֵז טינ ןעוו .ור ןייז םיא ןרעטש ייז לייוו ,ךָאנ ןבעל "ןדיי עלַאגעל טינ, ענעטלָאש

 ,ליטש ןוא קיאור ןעוועג ָאטעג ןיא ןיוש טלָאװ

5 

 יקציטַאימעס םייח

 .ןיקציטַאימעס םייח ןפָארטעג ךיא בָאה עקטסישט רעד ךָאנ געט רָאּפ ַא

 רעד ןופ געט יירד יד רַאפ ןעגנובעלרעביא ענייז טלייצרעד רימ טָאה רע
 טנזיוט ןופ השעמ ַא יו רעשיטסַאטנַאפ ךָאנ ןעגנולקעג טָאה סָאד ,עיצקַא

 :טכַאנ ןייא ןוא
 ןעזעג טינ רע טָאה ,ענילעמ עטוג ןייק טינ ןוא ןייש ןייק קידנבָאה טינ

 ןיק !?ןעמ טייג ּוװ .ָאטעג ןופ ןײגסױרַא יו גנוטער ערעדנַא ןייק ךיז רַאפ
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 ךָאנ טימ טקידנעטשרַאפ ךיז טָאה רע .טַאהעג טינ רע טָאה ןטסירק עטנַאקַאב

 ךָאנ ןיא'ס ןעװ ,ירפ ץנַאג קיטנָאמ ןוא םירוחב-הבישי עטנַאקַאב רַאּפ ַא

 ,טנַאװיָאטעג ענרעצליה יד ןכָארקעגרעבירַא ייז ןענייז ,רעטצניפ טוג ןעוועג
 ךיז ייז ןבָאה טרָאד .לסעג רענַאמשָא םעד טימ טצענערגעג ךיז טָאה סָאװ

 רעצנַאג רעד .ץענערגיַָאטעג רעד ייב טרַאה ,ףיוה ןטשרע ןיא טּפַאכעגנײרַא

 טָאה תוריד יד ןיא .ןפָא ןעוועג ןענייז תוריד עלַא .קידייל ןעוועג זיא ףיוה

 יד ,ךעלטנירג טינ רעבָא ,טריבַארעגסױא ,ןעזעגסיוא טָאה'ס יװ ,ןיוש ןעמ

 ,רעזיה עשידיי רעטנזױט רעביא ?טמערַאברעד, ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטסירק

 ןבָאה ,ָאטעג ןיא רעדָא ,רַאנָאּפ ףיױא רעמיטנגייא ערעייז ןעמענוצ ןכָאנ

 .ָאטעג ןופ טײקטנעָאנ רעד בילוצ ןײגוצרעהַא טַאהעג ארומ ךעלנײשרַאװ

 עטסעב יד ךיז ןבילקעגסיוא ,רעכיז טליפעג ָאד ךיז ןבָאה םירוחב-הבישי יד

 עסַאמ ַא תוריד יד ןיא ןענופעג ןבָאה ייז .ןעװעטַאבעלַאב ןעמונעג ןוא הריד

 ,ייט ,ץלַאמש ,ןרוטיפנָאק טימ פעט :רעטניו ףיוא עטיײרגעגנָא ,ןטקודָארּפ

 לָאז'מ ,ןקַאב ןוא ןכָאק וצ טַאהעג ארומ ייז ןבָאה גָאטיײב .וװ .א .א לעמ סייוו

 ןענייז וצרעד .ךעלכיק ןקַאבעגסױא ייז ןבָאה טכַאנײיב .ךיור ןייק ןעזרעד טינ
 טרָאד ייז ןבָאה ,טסילַאנרושז ןשידיי ַא ןופ בוטש ַא ןיא ןלַאפעגניײרַא ךָאנ יז

 טימ ,ןצַארטַאמ טימ ןטעב ןיא ייז ןענייז ןפָאלשעג ,רעכיב ךס ַא ןענופעג

 -- ,םייח טגָאזעג רימ טָאה -- "ךייא גָאז ךיא, .סעדא ןיא טָאג יו ,סענערעּפ

 ןבָאה רימ .טַאהעג טינ טייצסנדירפ ןיא ךיא בָאה געט יירד עכלעזַא זַא;

 ןבָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה עיצקַא יד ןעוו .קינָאה ןוא קיסע ןיא ןדָאבעג ךיז

 ןבָאה ןײגקעװַא רעבָא .בורג-ץלַאמש ַאזַא ןופ ןײגקעװַא טלָאװעג טינ טושּפ רימ

 "ןטעברַאַאב, םיבנג יו ,טרעהעג רימ ןבָאה לָאמ רָאּפ ַא לייוו ,טזומעג רימ

 ןעמונעגנָא רימ ןבָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה עיצקַא יד ןעוו .תוריד עקידתונכש יד

 ןטימניא ןענייז ןוא ,טנעקעג ןבָאה רימ לפיוו ,ןכַאז ערעסעב ןוא ןטקודָארּפ
 ?ָאטעג ןיא ןיירַא קירוצ טכַאנ

 טָאה "יורפ, ןייז .טַאהעג "הנותח, געט יד ןיא טָאה יקציטַאימעס םייח

 "ףַאמ, סלַא ,ןיש ריא וצ ןבירשעגוצ טלעג עמוס עסיועג ַא רַאפ םיא

 ןעמונעג ךיז טָאה רע .,ןעגנַאגעג טינ טעברַא ףיוא טָאטש ןיא רעבָא זיא רע

 .טנידרַאפ טֹוג רעייז ןוא ןטנַאילירב ,דלָאג טימ ןעלדנאה ןוא ָאטעג ןיא ןעיירד

 טגעלפ רע ,שיילפ ,רעטֹוּפ לקיטש ַא ןסע וצ ןעניגרַאפ ןיוש ךיז טגעלפ רע
 ןסע ןייק ןכיק יד ןופ ןעמענ טינ ןיֹוש

 ןגעלפ ןשטנעמ רעטנזיוט .ןקיאורַאב ןעמונעג ךיז טָאה ָאטעג ןיא עגַאל יד

 טימ ןגָארטנײרַא טנװָא ןיא ןוא טעברַא רעד ֹוצ טָאטש ןיא ןייג גָאט ןדעי

 סָאמ רעסיוועג ַא ןיא טָאה ןייש רעלעג רעד .ןטקודָארּפ ענעדיישרַאפ ךיז

 ןייש ןייק ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד .ןריטסיזקע וצ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג
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 ןבָאה רָאנ ,ָאטעג ןופ ןײגסױרַא ןענעק טינ זױלב טינ ןגעלפ ,טַאהעג טינ
 ןפערטנָא טינ ךיז ,הלילח ,ןלָאז ייז ,אפוג ָאטעג ןיא ךיז ןזייוו וצ טַאהעג ארומ

 ,קַאלש ןרעדנַא ןַא ףיוא רעדָא ,ןרערומ ףיוא

 ןקיטלַאװעג ַאזַא ייב .ערעװש ַא רעייז ןרָאװעג זיא רימ ייב עגַאל יד

 ,ּפוז ןוא טיורב ןקורט ףיוא ןליפַא .ןןבעל טפרַאדעג ןשטנעמ 5 ןבָאה תורקי

 טקַאטנָאק ַא ןדניבנָא טזומעג בָאה ךיא .סעקטנָאיַאמ ןבָאה טפרַאדעג ןעמ טָאה

 טָאה רע רָאנ יו .יקציטַאימעס טעװעטַארעג ךימ טָאה ָאד .טָאטש רעד טימ

 רַאּפ ַא ףױא ןעילעגסיוא ךיילג םיא רימ רע טָאה ,ןייש ןלעג םעד ןעמוקַאב

 ןבעגוצסױרַא -- טייקיניילק ַא .הבוט עקיטלַאװעג ַא ןעוועג זיא סָאד .העש

 עכעלטסירק ַא ךרוד .טָאטש ןיא קעװַא ןיב ךיא !?לטעצ-סנבעל םעד טנַאה ןופ

 ףיוא .בעל ךיא זַא ,עטנַאקַאב עכעלטע ןבעגעג ןסיוווצ ךיא בָאה עקרעמערק

 ,ןסנירג ןוא טיורב ליפ רעייז ָאטעג ןיא ןעמונעגטימ ךיז טימ ךיא בָאה געווקירוצ
 ,ןעגנולעג רימ זיא ריצַאּפש רעד

 טרעסעוגרַאֿפ טועוו בֹוטש ןיא החפשמ רעודנוא

 ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עילימַאפ ַא טָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה עקטסישט יד ןעוו
 סָאד .ןקיטּכענרעביא ןזָאל יז לָא'מ ,ןטעבעג ,ןשטנעמ ענעסקָאװרעד 5 ןופ

 ןיא טייצ עצנַאג יד ןעװעג רעירפ ןענייז ייז .ץכ עילימַאפ יד ןעוועג זיא

 רעד ןיא .הריד א ןיא ךיז ןענעדרָאוצניײא ןזיווַאב טינ ןבָאה ייז רעבָא ,ָאטעג

 רענייק זַא ,ךעלריטַאנ .ןייטשרוב בורק רעייז טריפעגניירַא ייז טָאה ענילעמ
 רעייז ןעוועג זיא ץכ .ןקיטכענ ןבילבעג ןענייז ייז .םעד ןגעק ןעוועג טינ זיא

 וַא ,אלימ .סָאמ רעבלעז רעד ןופ ,רעדניק יד ןוא יורפ יד .ןַאמ רעכיוה ַא

 זיא טציא .ךייש טינ ךָאד זיא -- עקטסישט רעד תעשב ןסעזעג זיא ןעמ

 .טכענ עטצעל יד ןופ ןכָארבעצ ױזַא ןוא "ןשטנעמ עיירפ, ןעוועג ךָאד ןעמ

 טינ ךיז טָאה רעמ) לקניוו ןייא ןיא ןלוטש יירד ףיוא טגיילעג ץכ ךיז טָאה

 ןפױוא רעגעלעג ַא טכַאמעג ןבָאה רעטכָאט ַא טימ ץכ יורפ יד ,(טלעטשעג

 .וװצעגרע רעדיוו רעטכָאט עטייווצ ַא ןוא לקניוו טייווצ ַא ןיא לגניי סָאד .שיט

 ,טכַאנ יד ןפָאלשעגרעביא ןוא טנדרָאעגנייא ךיז טָאה ןעמ

 טינ ןבָאה ייז יו ױזַא זַא ,טגָאזעג ס'ץכ יד ןבָאה גָאט ןרעדנַא ןפיוא

 .ָאד יז ןביילב ,טקנוּפ רעשיגעטַארטס רעטוג ַא רעייז זיא ָאד ןוא ןייג וצ וו

 וצ טינ טכער ןייק ךיוא ,ףוס לכ ףוס ןוא טַאהעג טשינ ץרַאה ןייק טָאה רענייק

 טקיטשרעד טֹוׁשּפ טרעוװ ןעמ זַא ,ןעזעג ןבָאה ןיילַא ס'ץכ יד רעבָא !ןיינ : ןגָאז

 רעטשרע רעד ןיא ןייז גָאט ןצנַאג םעד ייז ןגעלפ ,(טפול ןָא רעמיצ ַא טרָאפ)
 ,טקיטכענעג טרָאד ןיוש וליּפַא ךָאנרעד ןוא בוטש

 הריד רעקידרעמיציייוצ רעזדנוא ןיא לזמ טימ ןיוש ןבָאה םורַא ױזַא
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 ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא רעטעּפש טייצ ַא ןיא .תושפנ 22 ןופ סעילימַאפ 8 טבעלעג

 ךָאנ ןיא גָאטײב .(רונש רעד טימ) ןוז סיקסרוטַאקַאב םייח ןופ עילימַאפ יד

 ןעמוקעגנָא רעבָא זיא .ָאטעג ןיא ןייג ךָאד טגעלפ ןעמ -- הרצ עבלַאה ַא ןעוועג

 וו ןעזעגסיוא סָאד טָאה ,ןפָאלש ןגייל טפרַאדעג ךיז טָאה'מ ןוא טכַאנ יד

 ןעועג טינ זיא ָאד סָאװ ,טינ רעמ -- ןעגנולייצרעד סנעזייר םהרבא ןיא

 רַאפ ַאד טָאה רעדעי רָאנ ,טיוט םעד ןטעבעג ךיז ףיוא טָאה עכלעוו ,עמַאמ יד

 רענייק ,ןיינ רעבָא ..טיוט םעד ךיז ףיוא ןטעב טפרַאדעג ,ןיילק יצ סיורג ,ךיז

 ךיז טָאה רעדעי ,טרעקרַאפ רָאנ ,ןטעבעג טינ ןוא ןפורעג טינ טיוט םעד טָאה

 ..םיאנוש עלַא ןבעלרעביא ןוא ןבעל אקווד טלַאװעג ןוא ןבעל ןַא טרעמַאלקעג

 יַאמרָאנ וצ ןבױהעגנָא ךיז טָאה ָאטעג ןיא ןבעל סָאד .ןפָאלעג ןענעז געט

 טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,יד רָאנ ןייג ןגעלפ טָאטש ןיא טעברַא רעד וצ .ןריזיל

 ךעלסילשסיוא טעברַאעג ךיוא ןבָאה טַארנדוי ןופ ןטמַא יד ןיא .ןענייש עלעג

 רַאפ רָאנ ןבעגעגסױרַא ןעמ טָאה ןטרַאקטױרב .ןענייש עלעג ןופ רעציזַאב

 טינ ןבילבעג עקַאט ןענײז עקירעביא עלַא .ןענייש עלעג טימ סעילימַאפ

 טינ ןעװעג ןענייז רימ .ןעמוקַאב טינ ךַאז םוש ןייק ןבָאה ןוא טרירטסיגער

 ןייגמורא ךיא געלפ געט עצנַאג .טריטסיזקע טינ עקַאט ןבָאה רימ ,עלַאגעל

 ןכעלקילג םעד ןעמוקַאב וצ טייקכעלגעמ ַא ןכוז ןוא ןטייווצ םוצ םענייא ןופ

 ,גנולײטּפָא-סטײהטנוזעג רעד ןיא ןעוװעג ןיב ךיא .ןייש ןלעג םעד -- לטעצ

 רעבָא ,יקסָאדַאש ר"ד ָאטעג ןופ רָאטקָאד-טּפיוה םייב ,ןיקציוװָאנָאקלימ ייב

 ,סרובדלָאג ר"ד טעברַאעג טָאה גנולײטּפָא-סטיײיהטנוזעג רעד ןיא .גלָאפרעד ןָא
 :רימ וצ רע טגָאז לָאמניא .שטנעמ רעקידנעטשנָא ןוא רעכעלטנרָא ןַא רעייז

 ,ךָאד טעז ריא .ָאד ריא טכוז סָאװ ,טנוזעג ןוא טייצ ָאד ריא טרטּפ סָאװ,

 זומ ןעמ .טינרָאג רעטייו ןוא ענעגייא רַאפ רָאנ ,עקילק ַא זיא ָאד זַא

 קעװַא ךָאד רע זיא ,ןייש ןלעג םעד טַאהעג טָאה רע םגה ."ןענַאדנופ ןפױלטנַא
 ,ןעמוקעגמוא טרָאד ןוא דנַאלסורסיײװ ןיא

 סרעקייטּפַא ענעבילבעג עכעלטע ךָאנ טימ טקידנעטשרַאפ ךיז בָאה ךיא

 ןדיי ?עטוג, ֹוצ ןוא ןטמַא יד רעביא ןכירק ןעמונעג ןעמַאזוצ ןבָאה רימ ןוא

 -- שטיוורוג ,"?אקסע, קירבַאפ רעשיטװעצַאמרַאפ רעד ןופ רעמיטנגייא -- קאלק

 -- רוזַאמ ,עילָאקָאטנַא ףיוא קיײטּפָא סקַאפ ןיא רעטלעטשעגנָא רעקירָאיגנַאל
 ענליוו ןייק ןפיול וצ ןעמוקעג) לקיײטּפַא-ץניװָארּפ ןיילק ַא ןופ רעמיטנגייא

 ףסוי ,רעטערטרַאפ סנסנעג ֹוצ קעװַא רימ ןענייז -- ךיא ןוא (ןעװעטַאר ךיז

 רענליוו ןופ דלעה ןטשרע םעד רַאפ ךיא טלַאה שטנעמ םעד ,ןַאמזַאלג
 רעייז זדנוא טָאה רע .ןדער וצ ןעמוקסיוא ךָאנ רימ סע םיא ןגעוו ,ַָא ט ע ג

 טלעוורעטנוא עצנַאג יד זַא ,טגָאזעג רָאלק םיא ןבָאה רימ .ןעמונעגפיוא םערַאװ

 ,עיצּפורָאק רעקיטלַאװעג רעד ףיוא ןזיוועגנָא םיא ןוא ,ןענייש טימ טגרָאזַאב זיא
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 ןדיי לסיב ַא ןוא ןבעג טָאג טעװ רעמָאט ,ןציּפש עטסכעה יד ןיא טשרעה סָאװ

 רעשידיי ןייא ןייק ןייז טינ ייז ןשיוװצ טעװ ,ָאטעג ןופ ןעװעטַאר ךיז טעװ

 .רַאנָאּפ ףיוא ןיוש ןענייז סרעקיײטּפַא עשידיי יד ןופ טנעצָארּפ 90 ,רעקיײטּפַא

 ,טוג רעייז רע טסייוו עיצַאזילַארָאמעד רעד ןגעוו זַא ,טגָאזעג זדנוא טָאה רע

 וצ סנעג ךיז טימַאב ,ןעניש ךייש סָאװ .טיג רע ןעק וצרעד ןפלעה רעבָא

 .ָאטעג םעד רַאפ קיטיונ ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ רַאפ לָאצ עסיוועג ַא ןעמוקַאב

 .עטסיל רעד ףיוא ןייז רימ ןלעװ ,ןעמוקַאב טעװ ןעמ ביוא

 ןיקציָאנַאקלימ ייב ןעװעג טירדעבלַאז רימ ןענייז גָאט ןסיוועג ַא ןיא

 .ָאטעג ןופ סױרַא ןרָאפ סָאװ ,עקינעי יד ןופ ןענייש זדנוא רַאפ ןפַאש ןגעוו

 -סטיבעג) ןטסגניה וצ ןבירשעג טָאה רע זַא ,ןבעגעגרעביא זדנוא טָאה רע

 ןעניישיבָאגוצ עכעלטע ןבעג לָאז רע זַא ,(ענליו טָאטש רעד רַאפ רַאסימָאק

 .ענעסימשעגּפָא יו ןיטש ןבילבעג ןענייז רימ .סרעקיײטּפַא עשידיי יד רַאפ

 בָאה ךיא !זדנוא ןופ קווח ךָאנ רע טכַאמ ,ןפלעה טינ לי רע סָאװ ,יד אל
 טעניבַאק ןיא .ןדירפ וצ ןיײרַא ןגעלָאק יד טימ ךיילג ןיב ןוא ןדנוצעגנָא ךיז

 טעברַאעג טָאה רע .גרעבצנימ טַאטופעד-םייס .,וועג םעד ןפָארטעג ךיא בָאה

 ביג רעטגערעגפיוא ןַא .ןיש ןלעג ַא טַאהעג ןוא רַאטינַאס סלַא לָאטיּפש ןיא

 ךָאנ טקישעג ךיילג טָאה ךירפ .רעטרעװ סיקציווָאנָאקלימ ןדירפ רעביא ךיא

 ןגעו רעטרעוו ענייז ןטיײדַאב סָאװ ןָאטעג גערפ ַא םיא ןוא ןיקציװָאנָאקלימ

 ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ךלַאק יו סייוו ןרָאװעג זיא יקציװָאנָאקלימ .,ןטסגניה

 עצנַאג רעיא טָאה ריא, :טגָאזעג םיא ֹוצ ךיא בָאה ןַאד .ןרעפטנערַאפ

 ןשידיי ַא ,רימ ןופ ןוא ,גנוליײטּפָא-טייהטנוזעג רעד ןיא טנדרָאעגנייא עילימַאפ
 ןיא זיא סָאװ ןוא רעקײטּפַא סלַא רָאי 20 עגרַאק טעברַא סָאװ ,רעניצידעמ
 ריא טָאה טָא) ךייא ןופ ויטקַא רעגנעל ךס ַא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי

 ןיא רָאי 15 ןבָאה רימ ןכלעוו טימ ,גרעבצנימ טַאטוּפעד םעד ,תודע ןַא ָאד

 ךיא בוא זַא ,ןייז ןסיו טלָאז ריא !קזוח ריא טכַאמ -- (טעברַאעג שזדָאל

 טעװ ריא .ןייז טרָאד רעירפ טונימ ַא טימ ריא טעװ ,רַאנָאּפ ףיוא ןייג לעװ

 .טעניבַאק ןופ סױרַא רענייז רימ ."ןלָאצַאב ןבעל רעייא טימ ןבעל ןיימ רַאפ רימ

 טציא ,טײקטגַאװעג רעיא טרעדנּוװַאב בָאה ךיא, :רימ וצ טגָאז גרעבצנימ

 ?םילודג עכלעזַא טימ ןדער וצ ױזַא
 טָאה םורַא ךָאװ ַא ןיא זַא ,ןעװעג זיא סעומש םעד ןופ טַאטלוװער רעד

 :הרושב עכעלקילג ַא ןבעגעגרעביא ןוא יקציװַאנַאקלימ ןפור טקישעג ךימ
 ןיא ןיב ךיא .ןענייש-בָאגוצ לָאצ עסיוועג ַא ןעמוקַאב וצ ןעגנולעג זיא ןסנעג

 רעד ןגעוו ךיז רימ ןבָאה גָאט ןבלעז םעד .דוס רעסיורג ַא זיא סָאד .לטעצ

 זדנוא טָאה ,ןיז טינ לָאז סע יװ .ןענאמזאלג ןופ טסוװורעד שינעמייהעג

 ,טיירפרעד קיטלַאװעג העידי יד
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 ַָאטעג ןיא עיצַאויליבַאטס

 טַארַאּפַא רעוויטַארטסינימדַא רעד .ןריזיליבַאטס ןעמונעג ךיז טָאה ָאטעג סָאד

 ןעָארויב עלַא ןטעברַא ןעמונעג ןבָאה סע .ןרָאװעג טלעטשעגנייא ײנסָאדנופ זיא

 רעזדנוא ןגעקטנַא עקַאט ,דָאב ַא ןעיוב וצ ןטָארטעגוצ זיא ןעמ .ןטַאטשרַאװ ןֹוא

 ןעד זיא'ס .טקיזיילרַאפ ךעלקערש ןעועג זיא ָאטעג עצנַאג סָאד .בוטש

 ,דָאב ַא ןָא םישדח יירד ,ץומש ַאזַא ןיא ,טפַאשגנע ַאזַא ןיא -- רעדנווװ ַא

 ,םישובלמ יד ןיא ןפָאלשעג ןוא ןעגנַאגעג געט רעקילדנעצ ןעמ זיא ייברעד

 ןפָאלש ןרַאפ טכַאניב .סרעלעק יד ןיא ,רעמעדיוב ףיוא ךיז טרעגלַאװעגמורַא
 טגעלפ ןעמ .טֹרָא עלעקיטש ןײיז ףיוא "ןקיניר, ךיז רעדעי טגעלפ ,ןייג

 רעד ףױא ..ןטיש ןבױהנָא ןוא ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,דמעה סָאד ןעמענפָארַא

 רעד ףיוא זַא ,טמיטשַאב ןעמ טָאה .ןלַאדנַאקס ןכָארבעגסױא ןענייז .עגָאלדָאּפ

 גנוזיױלטנע  ַאזַא .ןכַאמ ךעלדעשמוא רָאנ ,ןפרַאװ טינ ןעמ רָאט עגָאלדָאּפ

 ,ןפלָאהעג סָאד ןעד טָאה סָאװ רעבָא .טנװָא ןדעי ןרזחרעביא ךיז טגעלפ ,"העש

 ןיטולחל רימ ןבָאה טנַאװעגטעב ןייק .ץומש ןיא קירוצ ןגייל ךיז טגעלפ ןעמ זַא

 קידנגילרעטנוא ,ךעלטעב ענרעזייא יד ףיוא ןפָאלשעג ןענייז רימ .טַאהעג טינ

 טריפעגכרוד יײצילָאּפ עשידיי יד טָאה טייצ רעד ןיא .ןעלטנַאמ יד סנּפָאקוצ

 עכלעזַא ןשטנעמ ןופ טינ .ָאטעג םעניילק ןופ עיצַאדיװקיל עקיטליגדנע יד

 ןענייז ןענייש עלעג יד ןופ רעציזַאב יד ןעו .ןעוועג טינ טרָאד ןיוש ןענייז

 קעװַא ןשטנעמ עטענילעמרַאפ יד ןענייז ,געט יירד יד ףיוא ןיהַא ןעמוקעג

 םעניילק ןופ טריפעגסױרַא יײצילָאּפ עשידיי יד טָאה טציא .ָאטעג ןסיורג ןיא

 ,טנעמָאמ םעד טצונעגסיוא בָאה ךיא .ןכַאז עשידיי ענעבילבעג עלַא ָאטעג

 ,בוטש ןיא ךיז וצ ןײֹרַא ןוא ָאטעג םעניילק ןיא עלעגעוו ַא טימ קעוװַא ןיב

 סנשיק יד וליפַא רָאנ ,ןטינשעצ ןוא ןכָארבעצ ןעוועג זיא ץלַא סָאװ זיולב טינ

 םיוק בָאה ךיא .טָאשעגסיא ןרעדעפ יד ןוא טנערטעגפיוא ןעוועג ןענייז

 עקיבוטש ערעדנַא ןוא ךעלּפעט עכעלטע ,טנַאװעגטעב לסיב ַא ןעמונעגפיונוצ

 ָאטעג םעניילק ןופ סױרַא ןענייז רימ ןעוו ."םייהחא , טכַארבעג סָאד ןוא ןכַאז

 ןייא ןייק ךיא בָאה טציא .ןכַאז טימ םי ַא טזָאלעגרעביא טרָאד רימ ןבָאה

 סָאװ ,ךעלקילג ןעװעג ןיב ךיא .ןענופעג טינ ָאד ךַאז עלופטרעוו עקיצנייא

 .סערדלָאק ןוא סנשיק עכעלטע טכַארבעג שטָאכ בָאה ךיא

 ,רעבמעווָאנ ןופ געט עטשרע יד ןיא ,"עקטסישט, רעטצעל רעד ךָאנ ןופ
 עלעג יד ןופ רעציזַאב עכעלקילג יד ןשיווצ .רעקיאור ַא שדוח ַא קעװַא זיא

 -רעיומ , יד סלַא טשטנעבעג ןעוועג זיא סָאװ ,טייהנייא ןייא ןעוועג זיא ןענייש

 | ,"טייהגייא-ןזייא

 ןיא טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא יד ןופ טייהנייא יד ןעוועג זיא סָאד
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 עלַא ןופ רעטעברַא עשידיי לָאצ רעסיורג ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא יז .?ָאּפַאטשעג,
 יד ייב ?טבילַאב, רעייז ןעוועג ןענייז ,?עכעלקילג, עקיזָאד יד ,ייז .ןכַאפ
 יד ןבָאה ייז רַאפ ,טיורב ןוא ןבעל טרעכיזרַאפ ייז ןבַאה עכלעוו ,ןשטייד
 ּוװ ,ןקַאלבירעזיה ערעדנוזַאב ייוצ ָאטעג ןיא ןפַאש וצ טנדרָארַאפ ןשטייד
 ַאטעג ןיא זיא קידנקוק ייז ףיױא .סעילימַאפ ערעייז טימ טניווװעג ןבָאה יז
 ןוא ,שטייד "ןייז, ןעגנערב טגעלפ רידַאגירב רעדעי ."ןקָאלב , הרדס ַא קעװַא
 רַאפ זיוה ַא ןבעגוצּפָא טַארנדוי םעד ןעגנּוװצעג רָארעט טימ שממ טָאה רענעי
 ןרעוו וצ רוטּפ ןעוועג זיא ןרידַאגירב עשידיי יד ןופ ןיימ רעד .?עטיול ענייז,
 לָאצ עסיורג ַא עקַאט ןיא טייצ רעד טימ .סעקינענייש-עסייוו יד ןופ םורַא ױזַא
 -סיוא , ןבָאה זַא .ןטייהנייא עצנַאג ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ ָאטעג ןיא ףייה
 ןעמוקעגרָאפ זיא ָאטעג ןיא .ָאטעג ןיא ָאטעג ַא ןפַאשעג ןדיי ?עטלייוורעד
 ןיא הריד ןייא ןופ ,ןטייווצ ןיא זיוה ןייא ןופ .גנורעדנַאװ-ןשטנעמ עתמא ןַא
 ?סעצוװָאּפַאטשעג , יד ."םיאמט, יד ןופ ןרעדנוזוצּפָא ךיז ידכ ץלַא ,רעטייווצ רעד
 -עטיוב , ןופ רעטעברַא יד ;סַאג רעקצינמָאק ףיוא רעזייה ייווצ ןעמונרַאפ ןבָאה
 ;9 רעקצינדור ,ָאּפעד-טעטינַאס ןופ רעטעברַא יד ;7 רעקצינדור -- "רעגַאל
 עשידיי יד ןופ קיטקַאט יד טָא .װ .א .א לסעג רעקסדיל ףיוא ,פ .ק .ה ןופ
 ,רעדנּוו ןייק טינ .טולב ןוא טנוזעג קינייוו טינ טסָאקעגּפָא טָאה ןרידַאגירב
 ןדיי .עסױרג ַא ןעוועג זיא םיסחוימ יד טָא ןגעק גנורעטיברַאפ יד סָאװ
 יד ףיוא .עלַאגעל-טינ יד יבגל זָאכיסּפ ןימ ַא ךיז ייב ןפַאשעג ןבָאה ןײלַא
 טרעפטנערַאפ טעברַא-הלבנ רעייז ייז ןבָאה ,ןרידַאגירב יד ןגעק ןפרּוװרָאפ
 רעד רעטנוא קידנעטש ןבָאה רעטעברַא ערעיײז עלַא ןזומ ייז סָאװ ,טימרעד
 ,ךעלריטַאנ ,סָאד .ָאטעג ןצנַאג ןרעביא ןכוז ןייג טינ עּפורג יד ןעק ןעמ .טנַאה
 .ץורית רעליופ ַא יו רעמ טינ ןעוועג זיא

 טלעוורעטנוא ןוא רעטענרַא-ָאּפַאטשעג ןופ עקטסישט

 -ַאּפַאטשעג, יד טליּפשעג לדיפ עטשרע יד ןבָאה טייל-סוחי יד ןשיוצ

 סעיינ ַא טימ םײהַא רעבמעצעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ייז ןעמוק ,רעטעברַא

 וצ ידכ .עקטסישט עיינ א ךיז טיירג סע זַא ,(יונעג ץלַא ךָאד ןסייוו ייז)

 -פיונוצ (!דוס ךרדב) ןסייהעג ייז ןשטייד יד ןבָאה ,תוחּפשמ ערעייז ןעװעטַאר

 ערעייז ייז ןלעװ םורַא ױזַא ןוא קָאלב ןייא ןיא רעדילגטימ-החּפשמ עלַא ןעמענ

 ,טסוװרעד םעד ןגעוו ךיז טָאה ןעמ זַא .עיצקַא רעד ןופ ןטיהסיוא עטסטנעָאנ

 טימ ןרָאװעג לופ הריד יד ןיוש זיא זדנוא ייב .המוהמ ַא ןכָארבעגסױא זיא

 טינ רענייק ןיוש זיא טכַאנ יד .רעבמעצעד ןט4 םעד ןעוועג זיא סָאד .םיחרוא

 ךיז ןעמ טָאה גָאטרַאפ .גָאט ןרעוו ןיוש לָאז סע ,ןעוועג הכוז םיוק .ןפָאלשעג

 ןשטייד ןעמוקעג עקַאט ןענייז טכַאנ רעד ןטימניא :סקידנגלָאפ טסוװרעד
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 ןענופעג ךיז ןבָאה סע ּוװ זױה סָאד ןעמונעגמורַא ןבָאה ייז .רעניווטיל טימ

 ןעמַאזוצ ,סעילימַאפ עטלמַאזעגפיונוצ ערעייז טימ רעטעברַא-יָאּפַאטשעג, יד
 טריפעגקעװַא ייז ..ןוא טייל עטלַא ,רעדניק ,ןעיורפ ,רענעמ -- ןַאמ 500 ייב

 .רַאנָאּפ ףיוא

 רעצנַאג רעד ףיוא קורדנייא ןקיטלַאװעג ַא טכַאמעג טָאה לַאפ רעקיזָאד רעד

 ױזַא ןשטייד יד טימ ןעוועג ןענײיז סָאװ ,עקינעי יד .גנורעקלעפַאב-ָאטעג

 ןרעטצניפ אזַא ןבָאה ןלָאז ,לסייטש ןופ עטשרעביוא יד ,ייז ...לּפענקבש לּפעגק

 טָאה ,"תודוס ליפ וצ טסּוװעג ייז ןבָאה םתסה ןמ, ?ןפוא אזא ףיוא ןוא ,ףוס

 עלַא ,םילודגיָאטעג עלַא ןבָאה שינעעשעג םעד ךָאנ .טסעומשעג ָאטעג ןיא ןעמ

 ןעק ןעמ בוא .רעזענ יד טזָאלעגּפָארַא ,סעקינענייש-עלעג יד ןוא ןרידַאגירב |

 !םילודג ךייא ןופ סוחי רעד זיא סָאװ זיא ,ןָאטּפָא ױזַא ?ענעגייא , עכלעזַא

 לַאפ םעד רַאפ געט רָאּפ ַא טימ ?ןענייש עלעג יד טימ רעמ רעד זיא סָאוו

 ףַארגָאטָאפ ןטנַאקַאב טוג םעד ,ןענַאמסָארג ץירָאמ ןפָארטעג ָאטעג ןיא ךיא בָאה

 לייו ,טנעקרעד טינרָאג םיא ךיא בָאה הליחתכל .רעוט ןכעלטפַאשלעזעג ןוא

 ,טלָאגעג ןעוועג רע זיא טציא ןוא דרָאב עסיורג ַא ןגָארטעג קידנעטש טָאה רע

 זיא רע זַא ,טלייצרעד רימ טָאה רע ןוא טיירפרעד רעייז ךיז ןבָאה רימ

 יז טָאה רע ,ןעמונעגנָא רעייז ייז ייב זיא ןוא *ָאּפַאטשעג , ייב ףַארגָאטַאפ ַא

 רע זיא טציא ,רעייז םיא ןצעש ייז ןוא ןעמַאנפױא רעטנזיוט טכַאמעג ןיוש

 רָאּפ ַא ןיא .עּפורג רעד טימ ןָא טריפ ןוא זױה-?ָאּפַאטשעג ,, ןופ רעטלַאװרַאפ

 גנוריסַאּפ יד .םירבח ענייז טימ ןעמַאזוצ רַאנָאּפ ףיוא קעװַא רע זיא םורַא געט

 יד טימ ןָאטּפָא סעכלעזַא ןעק ןעמ בא .ןעמעלַא רַאֿפ ךָארב ַא טײדַאב טָאה

 ןלעג ַא ןעמוקַאב וצ ףיוא ןטלעװ ןגיילוצנייא ךיז טניול עשז סָאװ זיא ,עטסעב

 | ?ןייש

 ישעג, יד טימ ךָארב םעד ןופ ןעמוקעג טינ ךיז וצ ָאטעג ןיא ךָאנ זיא'מ

 טכַאנייב זַא ,טסוװרעד ךיז ןעמ טָאה גָאטרַאפ םענייש ַא ןיא יו ,טײליָאּפַאט

 -רעטנוא, רענעפורעג ֹזַא רעד ןופ ,ןַאמ טרעדנוה ַא ןעמונעגוצ ןעמ טָאה

 ."טלעוו

 רעלעקנוט ַא טימ ןשטנעמ לָאצ עסיוועג ַא ןענופעג ךיז טָאה ָאטעג ןיא

 ןיא רעבָא ןענייז סע .לגדא סרעכיוערַאמ ,ןסנָאפלַא ,םיבנג :טײהנעגנַאגרַאפ

 -װָאשַאװ ,רעטעברַא עצרַאװש ,סעקינשַאּפערָאה עשידיי עטושּפ ןעוועג ךיוא ָאטעג

 טָא ןוא ןשטנעמ עכעלטנרָא רעבָא עטסָארּפ -- המודכו סרעגערט ,סעקינ
 .רעזייה יד ןופ ןעמונעגוצ ייז ,המישר ַא טױל ,טכַאנ רענייש ַא ןיא ןעמ טָאה

 ןענַאטשרַאפ טינ ןוא טסוװעג טינ רענייק טָאה סָאד !ןעוװורַאפ ?סָאװרַאפ

 לעפַאב ןשוריפב ַא ףיוא ןעשעג זיא סָאד זַא ,טסּוװרעד ךיז ןעמ טָאה רעטעּפש

 וצ טַאהעג ארומ ןבָאה ,"טייל עקידרשוי ,עכעלטנרָא יד, ,ייז .טַארנדוי ןופ
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 טדַאשעג טינ רָאג טָאה ןגעווטסעדנופ .טנעמעלע 'ַאזַא; ָאטעג ןיא ןטלַאה

 םעד ןעמוקַאב טָאה רעכלעוו ,טנעמעלע םעד טָא טימ ןצונַאב וצ ךיז ןסנעג

 ?עקרַאטש יד, ןעמָאנ

 עלַאגעל-טינ סלַא ןבעל רימ

 -עגוצ ןפיוא טרַאװעג רָאנ בָאה ךיא .טַאהעג טינ ץלַא ךיא בָאה ןייש ןייק

 טגעלפ ןייטשפיוא .טסּוװעג טינ ןעמ טָאה ,ןייז טעװ רע ןעוו .ןייש-ץוש ןטגָאז

 טינ קרַאטש ָאטעג ןיא ךיז ןבָאה ,ןענייש יד ןָא ,רימ רעבָא .ירפ רעייז ןעמ
 שטייד ַא טימ שינעגעגַאב א רַאפ טַאהעג ארומ טושּפ טָאה'מ .טײרדעגמורַא

 בוטש ןיא יו תויה .ָאטעג ןיא טסעג עטּפָא ןייז ןגעלפ עכלעוו ,ןיווטיל רעדָא

 ןריטוקסיד ןוא ןדערמורַא ןעמ טגעלפ ,ןענייש ןָא ןשטנעמ ךס ַא ןעוועג ןענייז

 רעטשרע רעד ןיײגקעװַא טגעלפ ױזַא ןוא ןענעייל סעּפע ,ןטנָארפ יד ןגעוו

 רעטעברַא יד ןעוו ,גָאטימ ךָאנ טשרע ןעמ טגעלפ יירפ ןײגסױרַא .גָאט רעבלַאה

 יד ןעגנערב ןגעלפ יז .ָאטעג ןיא ןעמוקקירוצ ןבױהעגנָא ןבָאה טָאטש ןופ

 ,עלָאמש יד ףיױא .שינעעשעג-טָאטש יד ןופ ,ןטנָארפ יד ןופ סעיינ עטצעל

 ,קָאטשניב ַא ןיא יו ןשיר ןַאד טגעלפ ךעלסעג רענליוו עטלַא ,עקידכשוח
 ךָאנ ץלַא ָאטעג ןיא זיא ,ןקילגמוא ןוא סעקטסישט עלַא ףיוא קידנקוק טינ

 טעמכ ןענייז ןעהעשיטנוװָא רָאּפ יד ןיא .ןשטנעמ טנזױט 20 רעכעה ןעוועג

 לדנַאה רעצנַאג רעד ןעמֹוקרָאפ טגעלפ ָאד .ןסַאג יד ףיוא ןענַאטשעג עלַא
 ןעועג קיגנעהֿפָא ןזײרּפ יד ןענייז ךעלריטַאנ .ןכַאז עטכַארבעגנײרַא יד טימ

 קרַאטש ןעמ טָאה ָאטעג ןיא גנַאגנײרַא םייב יצ ,טסייה סָאד ,"רעיוט, ןופ
 .ךרודַא טוג זיא'ס רעדָא ,ןעמונעגוצ ןוא טרילָארטנָאק

 ןעמוק וצ ןקורק ןופ גנודַאלנייא ןַא ןעמוקַאב ךיא בָאה טייצ רעד ןיא טָא

 -לַאק :װ ,ןשטנעמ עכעלטע ךָאנ ןפָארטעג ךיא בָאה טרָאד .קעטָאילביב ןיא

 זַא ,טרעלקרעד טָאה קורק .ערעדנַא ןוא ןשטיװָארָאה ,ןסקַאלּפ ,ןשטיװָאנַאמ

 -- ךעלכעזטּפױה ,םירבח ןפלעה וצ ףיוא דנָאפ-ספליה ַא ןפַאש וצ ןעז ףרַאד ןעמ
 עכעלטע .עגַאל רעשיטירק ַא רעייז ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןטסילַאוטקעלעטניא

 טכַאמעג ,גנולמַאז ַא ןופ ןַאלּפ א טעברַאעגסיױא ,ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז ןַאמ

 טָאה ,טעברַא עטערקנָאק יד ןבייהנָא טלָאזעג ןבָאה רימ ןעוו .ןגױבלמַאז ַא

 ןײלַא יז .עיצקַא ַאזַא ןריפ טינ טזָאל טַארנדוי רעד זַא ,ןדלָאמעג קורק זדנוא

 ןיא .טעברַא-ספליה ןייק ןריפ טינ רענייק רָאט ייז ץוחַא ,טעטימָאק ַא ןפַאש

 עכלעוו ,ןכַאז קיטנַא ,שדוק-ילכ ךס ַא ןויועג קורק רימ טָאה קעטָאילביב

 .ָאטעג םעניילק ןטרידיוװקיל ןופ טכַארבעג ןבָאה רעטעברַא עשידיי

 רעדיו .רעבמעצעד ןטימ זיב ןגיוצרעד ןעמ טָאה דנַאטשוצ ַאזַא ןיא טָא

 רעד .עקטסישט רעיינ ַא ןגעװ ןדער ןעמונעג טָאה ןעמ ,עניװָאנ ַא לָאמַא
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 ןענייז עכלעוו ,ןענייש ענעגייא ,עיינ ןבעגוצסױרַא ןביוהעגנָא טָאה טַארנדוי

 יד .ןעניישיץוש-ןעילימַאפ עזָאר :יײז ןפורעג ןוא רילָאק עזָאר ןופ ןעוועג

 ןיא רָאנ קיטליג ןעװעג ,ןענייש עלעג יד וצ ךופיהל ,ןענייז ןענייש עקיזָאד

 .טרָאטעג טינ ןעמ טָאה ןייש ַאזַא טימ ָאטעג ןרעסיוא ןײגסױרַא .אפוג ָאטעג

 רעד טָאה ןענייש עזָאר יד ןבעגסױרַא ןופ עיצקַא רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 :רַאלוקריצ ןקידנגלָאפ ןבעגעגסױרַא טַארנדוי

 .גנולײטּפָא ענײמעגלַא .טַארנדוי רענליוו .165 רעמונ,

 ,1941 רעבמעצעד ןט17 םעד ,ענליוו ,255 רעמונ

 -נדוי ןופ ןטלַאטשנַא ןוא ןעגנולײטּפָא יד ןופ סרעטלַאװרַאפ עלַא וצ

 : .טַאר

 9 רעמונ ראלוקריצ

 עירָאלעצנַאק ןיא געט 23 ןופ ךשמ ןיא ןלעטשוצוצ ןטעבעג טרעוו סע

 רעטעברַאטימ יד ןופ המישר עיונעג ַא גנולײטּפָא רענײמעגלַא רעד ןופ

 .ןעניישידילגטימ-ןעילימַאפ עזָאר ןציזַאב עכלעוו ,גנולײטּפָא רעייא ןיא
 המישר יד ןלעטשנעמַאזוצ םייב ןלעװ עכלעוו ,רעטעברַאטימ עקינעי יד

 רעד ןיא ןדלעמ ךיז ןפרַאד ,ןענייש עזָאר יד ןעמוקַאב ןבָאה טינ ךָאנ
 ןצנַאגרעד וצ ידכ ,ןענייש עקיזָאד יד ןעמוקַאב ןכָאנ ןגרָאמ ףיוא .טּפָא .גלַא
 ןטגיילעגייב םעד טול ןרעו טלעטשעגנעמַאזוצ ףרַאד המישר יד .המישר יד
 ,רעטסומ

 : ךירפ -- טַארנדוי ןופ רעציזרָאפ

 "רו!שדייז .א -- גנולײטּפָא רענײמעגלַא רעד ןופ רעטייל

 ןָא סָאװ ,םעד ףיױא קידנקוק טינ זַא ,ןעז וצ זיא רַאלוקריצ םעד ןופ

 עסיועג ןעוועג ןיוש ךָאד ןענייז ,ןטעבֹרַא טרָאטעג טינ ןעמ טָאה ןענייש

 .גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד ןיא טעברַאעג ָאי ןיוש ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןפורג

 עטוג ןופ ןענַאטשַאב זיא עּפורג ןייא :יילרעייוצ ןעוװעג ןענייז עכלעזַא

 "רַאװ-ָאטעג עטסקיגיײװעניא יד ןיא ןבָאה טזומעג טָאה'מ עכלעוו ,רענעמכַאפ

 ערעדנוזַאב יד ןופ עטרישזעטָארּפ ..ןעוועג זיא עפורג עטייווצ ַא ןוא ןטַאטש

 .ןא.א עטנַאקַאב ,םירבח:-ײטרַאּפ :טסייה סָאד ,ןעגנולײטּפָא יד ןופ סרעטייל

 ,רעבמעצעד ןטס22 ןפיוא 21 ןופ טכַאנ רעד ןיא ןעמוקַאב ןייש ןיימ בָאה ךיא

 עצנַאג יד טעברַאעג טָאה גנולײטּפָא רענײמעגלַא רעד ןופ לַאנָאסרעּפ רעד

 .עקטסישט רעיײנ א ףיוא טכירעג ךיז ןעמ טָאה ןגרָאמ ףיוא .טכַאנ

 רעטכָאט רעד רַאפ ,יורפ רעד רַאפ ,ךיז רַאפ ןייש ַא ןעמוקַאב בָאה ךיא

 ןעוועג זיא יז .ןבעגעג טינ ןייש ןייק רימ ןעמ טָאה ןעמַאמ רעד רַאפ .ןוז ןוא

 סעפע ,ןשטנעמ ןסַאמ טימ טרעגַאלַאב ןעוועג זיא טַארנדוי רעד .ייז רַאפ טלַא וצ

 ?שטנעמ רעלַאגעל  ַא ןרעוו ןוא ןייש ַא ךעלדנע ןעמוקַאב טייקיניילק ַא
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 ןוא ,ןענייש עזָאר יד ןעמוקַאב ןדיי 3000 ייב ןבָאה ןייז טינ לָאז סע יו
 ןעמוקעג טכַאנ רעד ןטימניא ךיא ןיב רעכעלקילג ַא .ןסנעג קנַאדַא עקַאט
 ערעזדנוא ןופ רעטשרע רעד -- רעדורעג ַא ןרָאװעג זיא בוטש ןיא .?םייהַא,
 בָאה ךיא זַא ,ןבעגוצוצ קירעביא זיא'ס ..ןייש ַא ןעמוקַאב טָאה םינכש עלַא
 יז בָאה ךיא ..ןעמַאמ רעד לעיצעּפס ,ןגיױא יד ןיא ןקוק טנעקעג טינ םענייק
 .ןענייש יד ןבעגסױרַא טציא ןעמעלַא טעװ ןעמ זַא ,טסיירטעג

 עלַאגעל-טינ יד רעביא עיצקַא עטצעל

 רעניווטיל ןוא ןשטייד ןעמוקעג רעדיוו ָאטעג ןיא ןענייז ירפ ןגרָאמ ףיוא
 ןייק טינ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ךָאנ געיעג יינ ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא
 ןענייז ,טָאטש ןיא טעברַאעג ןוא ןענייש עלעג טַאהעג ןבָאה סָאװ עלַא .ןענייש
 ,ָאטעג ןיא טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד .טעברַא רעד וצ קעװַא לַאמרָאנ
 ןוא ןעיורפ יד ןבָאה רעזייה יד ןיא .טעברַא רעד וצ לַאמרָאנ ןעמוקעג ןענייז
 טָאה ןעמונעגוצ .ןענייש עזָאר רעדָא ךעלטעצ עיולב ערעייז טַאהעג רעדניק
 ןרָאװעג לופ בוטש יד זיא זדנוא ייב .טַאהעג טינרָאג ןבָאה עכלעוו ,יד ןעמ
 טינ ,ךָאד ,ןייש ַא טַאהעג בָאה ךיא םגה .ןײלַא רימ לכ םדוק .ןשטנעמ טימ
 ןיא גָאט ןטשרע םעד ןבילבעג ךיא ןיב ,ןייש ןקיזָאד ןופ טרעו םעד קידנסיוו
 רעד ןעוועג ךיוא זיא זדנוא טימ .סעקינענײשזָא עלַא טימ ןעמַאזוצ ענילעמ
 םייב טעברַאעג רעטעברַא רעצרַאװש סלַא טָאה רע .רעמערק עשַאס טסיטרַא
 טינ עקטסישט רעד זיב ןענייש עזָאר ןייק ןבָאה רעטעברַא יד .דָאב סָאד ןעיוב
 זיא סנעג .טעברַא רעד וצ גָאט םעד ןעגנַאגעג טינ עקַאט ייז ןענייז .ןעמוקַאב
 ןענייז ייז זַא ,רעטעברַא עלַא ןָאט ןסיווּוצ ןסייהעג טָאה ןוא דָאב ןיא ןעמוקעג
 קעװַא עקַאט ייז ןענייז .טעברַא רעד וצ ןעמוק ןלָאז ייז ,(טצישעג) טרינָארב
 ןגרָאמ ףיוא .ןענייש עזָאר יד ןבעגעג ייז ןעמ טָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןוא
 עילימַאפ ןיימ טימ ךיא ןיב גָאט םעד .טרעיודעג רעטייו עיצקַא יד טָאה
 יו ױזַא .עקירעביא יד ףיוא טסַאּפעגפױא ןבָאה רימ ןוא ענילעמ רעד ןופ סױרַא
 טינ גנַאל טעװו עיצקַא יד זַא ,טנכערעג רימ ןבָאה ,אגח ברע ןעוועג זיא'ס
 .רעטש םוש ןייק ןעוועג טינ ךיוא אגח זיא ןדיי ןדרָאמ וצ ףיוא רעבָא .ןרעיוד
 ,עיליגיו רַאפ טרַאה טשרע .גָאט ןטירד ןפיוא ןגיוצרַאפ ךיז טָאה עיצקַא יד
 לָאצ עסיועג ַא ךיז טימ קידנעמענטימ ָאטעג ןופ סױרַא םיחצור יד ןענייז
 ,תונברק
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 ָאטעג ןיא ןעיירעדרעמ

 רעטעגרהרעד שילַאיטסעב ַא ןרָאװעג ןענופעג ָאטעג ןיא זיא 1942 רעמוז

 יַאנושַארטס ףיוא רעלעק ַא ןיא ןרָאװצג ןענופעג זיא רעּפרעק ןייז .םעדיל לצרעהי

 ,רעדרעמ םעד ןעניפעג וצ ײצילָאּפרָאטעג רעד ןופ ןעגנואימַאב יד .9 רעמונ סַאג

 ,טַאטלוזער ןָא ןבילבעג ןענייז ,סרעדרעמ רעדָא

 ןגעװ ןרָאװעג טרימרַאלַא ײצילָאּפָאטעג יד ןיא 1942 ינוי ןט2 םעד

 ינּוװשרַאפ ןופ ןעגנוזייוונָא יד טול .רוחב-הבישי םענערָאװעג ןדנוװשרַאפ ַא

 םעד ןענופעג ןוא טכַאנ רעד ןיא טכוזעג ײצילָאּפ יד טָאה ,טניירפ ַא סמענעד

 1 רעמונ סַאגײקסלעװַאש ףיוא רעלעק ַא ןיא ןטעדרַאמרעד ַא רוחב-הבישי

 טרַאנרַאפ זיא רוחב-הבישי רעמורפ רעד זַא ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא'ס

 םיא ןלעוו ייז זַא ,דיירסיוא ןטימ סרעדרעמי-רעביור עדנַאב ַא ךרוד ןרָאװעג

 ,םירוחב-הבישי עקירעגנוה יד רַאפ ןטקודָארּפ ןזיירּפ עקיליב וצ ןלעטשוצ
 ןיא ןעמוקעג ןייטשרעג ףסוי רוחביהבישי רעד זיא טייצ רעטמיטשַאב רעד וצ

 סָאװ ,טלעג עמוס עסיורג ַא טריבַארעגוצ םיא ןופ ןבָאה םיחצור 5 ּווװ ,רעלעק

 םיא ךָאנרעד ןוא ןטקודָארּפ יד רַאפ ןלָאצַאב וצ טכַארבעג ךיז טימ טָאה רע

 רעד טול ,זיא ,ינוי ןט4 םעד ,ןגרָאמ ףיוא ךיילג ,ןבָארגַאב ןוא טעדרַאמרעד

 5 ןופ לעטשנעמַאװצ ןיא טכירעג ַא ןעמוקעגרָאפ ,טַארנדוי ןופ גנומיטשַאב

 לואעד ,סעטָאנ ,קיניָאװכ ,שטיװָאלָארס :טַארנדוי ןופ רעטעברַאטימ ענעעזעגנַא

 רעקיזָאד רעד .ןעגנעה ךרוד ףָארטשיטױט :ןעוועג זיא לייטרוא רעד .סוקרַאמ ןוא

 עלַא ןופ ןטפירשרעטנוא יד טימ ןרָאװעג טקיטעטשַאב ךיילג זיא לייטרוא

 שריה ,יקסנעזדָארג לבייל :ןעוועג ןענייז רעדרעמ 5 יד ,רעדילגטימיטַארנדוי 5
 יקסנַאקילָאּפ לקנַאי ןוא שּואווייִג והילא ןוא קחצי רעדירב יד ,יקסווָאכוטיױװ

 -רעדרעמ רעטי6 ַא ןרָאװעג טלעטשעגוצ טכירעג םוצ זיא גנושרָאפסױא רעד תעב

 ןָאדיװַא לקנַאי רעסיוועג ַא ,רוסמ

 ָאטעג ןיא ןכָאטשעג ןָאדיװַא רעבלעז רעד טָאה 1941 רעבמעװָאנ ןיא

 .ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ זיולב זיא טנַאיצילָאּפ רעד ,דלעפנירג בקעי טנַאיצילַאּפ םעד

 ןיא ןעמונעגלייטנָא רעדיוו טָאה רע ּוװ ,עדיל ןייק ןפָאלטנַא זיא רעדרעמ רעד
 ,עדיל ןיא טַארנדי םעד טרסמעג ךיוא טָאה רע .חלג ַא רעביא דרָאמ-ביור ַא

 זיא טַאטלוזער רעד .ָאטעג רענליוו ןופ ןדיי ענעּפָאלטנַא סיוא ןטלַאהַאב ייז זַא
 ךרוד ןענייז טַארנדוי רעדיל ןופ רעדילגטימ עקינייא .רעכעלרעדיוש ַא ןעוועג

 שממ -- ןדיי רענליוו לָאצ עסיורג ַא ייז טימ ןוא ,ןרָאװעג ןסָאשרעד ןשטייד יד

 רעטעּפש ,ףרּוװסױא-רעטסנָאמ םעד בילוצ ןעמוקעגרָאפ טרָאד זיא הטיחש ַא

 ץרעמ שדוח ןיא םיא טָאה יײצילָאּפ יד ּוװ ,ענליוו ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא
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 רעדרעמ םעד טנעמָאמ רעד זיא ,טרעלקרעד יײצילָאּפ יד טָאה טציא .טריטסערַא

 ,ןעגנעה ךרוד טיוט םוצ טּפשמרַאפ עקַאט םיא טָאה ןעמ ,ןטכינרַאפ וצ רוסמ ןוא

 ,רוחב-הבישי ןופ םיחצור 5 יד טימ ןעמַאזוצ

 עיצוקעזקע יד ןעמוקעגרָאפ סעקטַאי רענליוו יד ןופ ףיוה ןפיוא זיא גָאטיײב 3

 ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא יז .סנעג בקעי ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןדיי 6 יד ןופ

 ןבעגעגסױרַא טַארנדוי רעד טָאה ,ינוי ןט5 םעד ,ןגרָאמ ףיוא ,יײצילָאּפ רעד ךרוד

 יד ןופ סנכערברַאפ יד ןרָאװעג ןבירשַאב יונעג זיא'ס רעכלעוו ןיא ,העדומ ַא

 ,ענעגנָאהעג

 םייח טניירפ ןטלַא ןיימ טימ ןפָארטעג ךיז ךיא בָאה עיצוקעזקע רעד ךָאנ

 רעשידיי רעד ןיא טנַאקַאב) "םילוח תרמשמ, ןופ רעקיײטּפַא ,יקסדַאשטלָאמ

 ָאטעג ןיא זיא רעכלעוו ,(יקסלָאמ םייח -- רָאיטקַא סלַא טלעוװ רעשיטסיטרַא

 ןרערט טימ רימ רע טָאה גנוגערפיוא ןופ ךיז קידנעלסיירט ,טנַאיצילַאּפ ַא ןעוועג

 ןעמונעג סנעג טָאה עיצוקעזקע רעד וצ :סקידנעגלָאפ ןבעגעגרעביא ןגיוא יד ןיא

 ,תוילת 6 טיירגעגוצ טָאה'מ .ייז ןשיווצ ךיוא םיא ,ןטנַאיצילָאּפ לָאצ ערעסערג ַא

 רעד רַאפ .ךַאװ רעגנערטש ַא רעטנוא ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענעז רעדרעמ 6 יד

 -יילק רעד, :טגָאזעג ןוא ןטנַאיצילָאּפ יד וצ טדנעוועג ךיז סנעג טָאה עיצוקעזקע

 י-כרוד ידכ ץלַא טוט ןוא רעווש טעברַא ָאטעג ןיא ןדיי ענעבילבעג טשער רענ
 .סנבעל עשידיי םוא ןעגנערב םירסומ ןוא רעדרעמ .טייצ עשיגַארט יד ןבעלוצ

 רעייז ןעמוקַאב ןלעװ רעדרעמ .ןרעװ טזָאלרעד טינ רעמ טעװ ןוא רָאט סָאד

 -נעװטיונ ַא ןוא בוח ַא זיא לייטרוא-טכירעג םעד ןריפסיוא !ףָארטש עטנידרַאפ

 ,ןעגנָאהעג טָאה סע ןעמעװ רעװ ןסיוו טינ לָאז ןעמ ידכ ,?ָאטעג ןרַאפ טייקיד

 טָא ןעמַאזוצ קירטש יד ןעיצ ןלָאז ןטנַאיצילַאּפ עלַא זַא ,טנדרָארַאפ רע טָאה

 ,רעדרעמ 6 עלַא ןעגנָאהעגפיוא ןעמ טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא

 ערעטיב טימ טדערעג יקסדַאשטלָאמ טניירפ ןיימ טָאה -- לדנעמ ,ָאי --

 ..ןיילת ַא !ןרָאי עטלַא עניימ ףיוא ןרָאװעג ךיא ןיב ןיילת ַא ,ןיילת -- .ןרערט
 ..רעטייוו סָאװ ןוא ,רעטייוו סָאװ ןוא ...טריפרעד זדנוא טָאה ןעמ סָאװ וצ טָא

 געט רָאּפ ַא ןטלַאהעג טָאה שינעעשעג עשיגַארט-ךעלנייוועגמוא עקיזָאד יד

 סָאװ ,טכַארבעגפיוא ןעוועג ןעמ זיא טייז ןייא ןופ .גנונַאּפש ןיא ָאטעג סָאד

 טלעג בילוצ ןבָאה עכלעו ,רעביור-רעדרעמ ןענופעג ךיז ןבָאה ןדיי ןשיוצ

 ןעוועג ןעמ זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ .ןשטנעמ עקידלושמוא ייווצ טעדרָאמרעד
 ןעגנעה ןופ טקַאפ ןשיגַארט ,ןקירעיורט םעד ףיוא ןכָארבעצ ןוא טרעטישרעד

 ..טנעה עשידיי טימ ןדיי 6
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 רָאי-עיצַאּפוקַא ןבלַאה ןטשרע ןופ לכה-ךס רעד |

 22 ןופ) המחלמ רעשיטעיװָאס-שישטייד רעד ןופ ךורבסיוא ןופ טנעמָאמ ןופ

 יו רעמ ןרָאװעג ןטכָאשעגסיוא ענליוו ןיא ןענייז (1941 ףוס ןזיב 1941 ינוי

 רימ ןבָאה טכַאנ רעדָא גָאט ןקיאור ןקיצנייא ןייק .םוטנדוי רענליוו ןופ 24

 .קערשיטיוט ןוא רָארעט רעטנוא רדסכ .טַאהעג טינ רָאי ןבלַאה םעד רַאפ

 עשידיי עסיורג עטשרע יד ןייז וצ תוכז םעד טַאהעג קפס ילב טָאה ענליוו

 עשידיי יד טעטכינרַאפ לַאטָאט ָאּפמעט ןקישַאר ַאזַא ןיא טָאה ןעמ ּוװ ,טָאטש

 ,גנורעקלעפַאב

 ןטָארטעגנײרַא ָאטעג רענליוו סָאד זיא רָאי םעיינ ןופ ביױהנָא ןטימ טשרע

 סָאד "קיאור , ןפורנָא ןעק ןעמ ביוא ,"דָאירעּפ ןטריזיליבַאטס ,ןקיאור , ַא ןיא

 ןסירעגפיוא טנעמָאמ ןדעי ןעק סָאװ ,ןדָאב ןטרינימרעטנוא א ףיוא ןבעל

 ןבעל ןופ ןמיס ןייק ןביילב טינ לָאז סע זַא ,ןרעוו

 ןסנעג ייב ןבָאה ,טייליייצילָאפ ןוא טַארנדוי ןופ עטמַאַאב עכיוה עסיוועג

 ..רָאי עיינ סָאד טנגעגַאב ךעלרעייפ

 עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא

 ןוא "עדויירעבָא; סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב ןרערומ ךרוד זיא דירפ ןעוו

 ןריזינַאגרָא וצ ןטָארטעגוצ ךיילג ייז ןענייז ,טַארנדוי םעד ןפַאשעג טָאה רע

 ןרערומ ןופ טָאה ,טלייצרעד רעטעּפש רימ טָאה רע יוװ ,דירפ .ןבעל-ָאטעג סָאד

 .טַארַאּפַא םענעגייא ןַא ךייא טפאש, :סעיצקורטסניא עקידנגלָאפ ןעמוקַאב

 יו ױזַא ןבעל רעייא ןריפ וצ ןטייקכעלגעמ ןוא ןטייהיירפ עלַא טָאה ריא

 ריא .עימָאנָאטױא עטסקינייװעניא עקידנעטשלופ טָאה ריא .טייטשרַאּפ ריא

 טעװ ריא .ןלָאצ ךייא טעװו ןעמ רעכלעוו רַאפ ,טעברַא רעד וצ ןייג טעוװ

 ָאטעג ןיא .רעגריב ערעייא ןלייטרַאפ טעװ ריא עכלעוו ,ןטקודָארּפ ןעמוקַאב

 ןעוועג זיא'ס סָאװ .ןריר טינ ָאד ךייא טעװ רענייק ,ליטש ןוא קיאור ןייז זומ

 ."רעכיז ריא טייז ןָא טציא ןופ .קעװַא ןיוש זיא ,טציא זיב

 רעשידיי רענעזעוועג רעד ןופ ןינב םעד ןעמונרַאפ ךיילג טָאה טַארנדוי רעד

 עשידיי סָאד ןעװעג זיא ףיוה ןטייווצ ןפיוא .6 רעקצינדור ףיוא עיזַאנמיג-לַאער

 -טימיטַארנדוי יד ןבָאה רעטַאעט טייז רעקניל ןוא רעטכער רעד ןופ ,רעטַאעט

 סנסנעג ,עדוַארב ,סנעג -- טייז רעקניל רעד ןופ ,תוריד ןעמֹונרַאפ רעדילג

 ,םילודג ערעדנַא ןוא יקציװָאנַאקלימ ,רעדורב
 ןקידנגלָאפ ףיוא ןדירפ ךרוד ןרָאװעג טלייטרַאפ ןענייז ןטרָאסער-ָאטעג יד

 .א -- רַאטערקעס לַארענעג ,דירפ .שזניא -- גנולײטּפָא עניימעגלַא : ןפוא

200 



 -- גנולײטּפָא-טיײהטנוזעג ,יקסנושַאי .ג -- גנולײטּפָא-עיצַאזיוװָארּפַא ,רונשדייז

 ,ןַאמכוג .ג .שזניא -- גנולײטּפָא-תוריד ,יקציװָאנַאקלימ .ש

 -רַאפ רעד ןרָאװעג זיא ,ןַאמשיפ -- טַארנדוי ןופ דילגטימ רעטפניפ רעד

 .סָאטעג עדייב יד ןשיוװצ ןַאמ-סגנודניב

 ,טייקיטעט רעייז רַאפ סעזַאב עקיטרַאפ ןענופעג ןבָאה ןעגנולײטּפָא עקינייא

 ,ייגסָאדנופ ןריזינַאגרָא טפרַאדעג ךיז ןבָאה רעדיוו ערעדנַא

 עשידיי סָאד ןעוועג זיא גנולײטּפָא-טײהטנוזעג רעד ןופ עזַאביטּפױה יד

 סיורג ןעוועג זיא לָאטיּפש סָאד .לובגיָאטעג ןיא ןײֹרַא זיא סָאװ ,לָאטיּפש

 -סױרַא םיא ןופ סנטצעל ןבָאה רעניווטיל יד םגה ,טעוועדנופעגנייא טוג ןוא

 .װ .א .א ןטנעמַאקידעמ ,שעװ ,ןטנעמורטסניא ערעײט ליפ רעייז טריפעג

 .ָאטעג םעד רַאפ ןופ ךָאנ יקסדָארב .מ ר"ד ןעוועג זיא לָאטיּפש ןופ רָאטקעריד
 ,קײטּפַא ןַא ןעוועג ךיוא זיא לָאטיּפש םייב

 ריא וצ ןעמוקַאב טָאה יז .גנוליײטּפָא-תוריד יד ןעוועג זיא ?עטסכייר ,, יד

 4 יד ַָא טָא .חטשיָאטעג ןופ ןגעמרַאפ עכעלגעווַאבמוא עצנַאג סָאד עיציזָאּפסיד

 ערעדנוזַאב ןפַאש וצ ןבױהעגנָא ןוא טריזינַאגרָא ךיילג ךיז ןבָאה ןעגנוליײטּפָא

 ,טייקידנעווטיונ רעד טיול ,ןדנעגַא

 רעייז ךיז ֹוצ ןעמונעגניירַא ךיילג ןבָאה ןעגנולײטּפָא יד ןופ סרעטייל יד

 םורֲַא ױזַא .עטמַאַאב סלַא ,םירבח:-ײטרַאּפ ןוא עטנַאקַאב ,החּפשמ עטנעָאנ

 .סעיצַארטנעצנָאק-ײטרַאּפ ןיא טלדנַאװרַאפ ךיילג ןעגנולײטּפָא עקינייא ךיז ןבָאה

 רעטעברַאטימ:טּפיוה יד ןופ ןעוועג ןענייז גנולײטּפָא רעניימעגלַא רעד ןיא

 ,(ָאריּפש .שזניא ןופ רעטכָאט יד) םייהנעפָאג ַאנעריא יורפ יד ןוא סעטָאנ

 טמַא-טעברַא רעד -- ןפַאשעג קיטייצכיילג ךיז ןבָאה ןעגנולײטּפָא יד טימ

 סעיצוטיטסניא-רוטלוק ערעסערג ןוא ערענעלק יײר ַא ,שארב ןעדוָארב טימ

 ,שארב ןקורק טימ -- קעטָאילביב-הלכשה יציפמ , רעד ןופ ןינב ןיא

 ,ןָא געט עטשרע יד ןופ ןשינעבעלרעביא עכעלקערש יד ףיוא קידנקוק טינ

 ןפַאשעג רדסכ ןענייז סע .ןסקָאװעגרעדנַאנופ טַארַאּפַארָאטעג רעד ךָאד ךיז זיא

 ,סעיצוטיטסניא עיינ ןוא עיינ ץלַא ןרָאװעג

 טעטכינרַאפ יו טעמכ ןטמַא ןוא ןעָארויב יד ןגעלפ *עקטסישט , רעדעי תעב
 וצ ןעניז ןיא ןגעלעג ןטנעמָאמ עשיגַארט ענעי ןיא זיא ןעמעוו לייוו ,ןרעוו
 םדוק טָאה רעטלעטשעגנָא רעדעי .ןעגנוטכירנייא ערעייז ןוא ןעָארויב יד ןטיה

 יד ןיא .עטסנעַאנ ענייז ןופ ןבעל סָאד ןוא ןבעל ןייז ןעװעטַאר וצ טכוזעג לכ

 לת ַא ןכַאמ ןוא ןרעטשינ ,ןשטנעמ ענעטלַאהַאב ןכוז ןעמ טגעלפ ןעָארויב

 ,ץלַא ןופ

 "עקטסישט , ַא רָאנ יו .ןקילגמוא עלַא רַאפ רעקרַאטש זיא ןבעל סָאד רעבָא

 ערעייז ןיא קירוצ ןעמוקעג ךיילג ענעבילבעג-ןבעל יד ןענייז ,ןקידנע ךיז טגעלפ
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 ױזַא ,יינסָאדנופ ןביוהנָא רעטייו טגעלפ ןעמ ןוא ןטמַא ערעייז ףיוא ןעָארויב

 יניא עטרעטשעצ יד ןלעטשוצקירוצ ןוא ןריזינַאגרָא וצ ,סעקשַארומ יד יו

 | .סעיצוטיטס

 גנולײטּפַא ענײמעגלַא יד

 לָאטַאנַא רעינישזניא טַארנדוי ןופ רעציזרָאפ ןטימ ,גנוליײטּפָא עניײמעגלַא יד

 טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עלַארטנעצ יד ןגָאז וצ ױזַא ןעוועג זיא ,שארב דירפ

 ףױא טסַאּפעגפױא טָאה ןוא ןעגנולײטּפָא עלַא ןופ טייקיטעט יד טרינידרָאָאק

 יד ןעמוקרָאפ ןגעלפ ָאד .ָאטעג םעד םורַא ןוא ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,ץלַא

 עשיווטיל ,םיחיגשמ עשישטייד יד ןעמוקעג ןענייז רעהַא ,טַארנדוי ןופ ןעגנוציז

 ןוא טײקיטעטיָאטעג רעצנַאג רעד ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג זיא ָאד .רעעזפיוא

 ןעגנונעדרָארַאפ ,ווירב ,ןרַאלוקריצ עלַא זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא'ס ,ןבעל ןייז

 רעשידיי רעד ןיא ךעלסילשסיוא ןרעוו ןבעגעגסױרַא טַארנדוי םעד ךרוד ןגעלפ

 ערעדנוזַאב יד ןופ ןטכירַאב עלַא ןרָאװעג ןבירשעג ךיוא ןענייז שידיי ןיא .ךַארּפש

 ,שיסור ןיא ענעבירשעג ןטנעמוקָאד עקינייא ןענייז ןעמַאנסױא ,סעיצוטיטסניא

 טגעלפ ענליוו יו ױזַא רענייר ,רעקיטפַאז ַא זיא שידיי רעד .שיווטיל ,שטייד

 ןוא רעטרעוו עיינ ייר עצנַאג ַא ןפַאשעג ןבעליָאטעג סָאד טָאה ייברעד ,ןדייר

 ןופ טימעג םוצ ןוא ןבעל ןופ ןעגנוגנידַאב עיינ יד ֹוצ עטסַאּפעגוצ ,ןקורדסיוא

 .רעניווװנײא-ָאטעג יד

 ןופ זיא ,ןציזַאב רימ סָאװ ,גנולײטּפָא רעד ןופ טנעמוקָאד רעטשרע רעד

 (רעבמעטּפעס ןט06 םעד ןיײרַא ןעמ זיא ָאטעג ןיא) 1941 רעבמעטּפעס ןט9

 :ֹזַא טעטיול ןוא

 .4 רעמונ .גנולײטּפָא ענײײמעגלַא .טָארנדוי רענליוו,

 ָארויבױסערדַא םוצ ,1941 רעבמעטפעס ןט19 םעד ,ענליוו

 יה -- ָאד

 -ַאב ןופ ןעיורפ רַאפ ןעגנוקינײשַאב 5 דנגילייב וצ ךייא ןקיש רימ
 .ןעגנוטיווק ןגעק ייז ןלעטשוצ ךייא ןטעב ןוא עקאוו טוג ןיא עטקיטפעש
 .ןקישרעביא זדנוא עטיב ןעגנוטיווק יד

 .גנולײטּפָא רענײמעגלַא רעד ןופ רעטייל

 רונשדייז .א
 (טפירשרעטנוא ןייק ָאטינ) .... רַאטערקעס

 .ןעגַאלײב 5

 רַאֿפ רעטרעפ רעד ןעוועג טנעמוקָאד רעד זיא ,ןופרעד ןעז וצ זיא'ס יו

 .ָאטעג ןיא ןייֹרַא זיא ןעמ סָאװ געט 13 עטשרע יד
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 טריזינַאגרָאזעד ָאטעג ןיא ןבעל עצנַאג סָאד ןבָאה סעיצקַא עקידרדסכ יד
 עיצקַא ַאזַא רעדעי ייב ,ןטלַאטשנַא יד ייב יװ ,ןענָאזרעּפ עטַאװירּפ ייב ױזַא

 ילעזעג ךיוא רָאנ ,סטוג ןוא בָאה טַאוװירּפ רָאנ טינ ןריבַארעצ ןעמ טגעלפ
 טינ דיר ןייק רָאג טָאה םישדח רָאּפ עטשרע יד ןיא זַא ,ױזַא .סכעלטפַאש
 ,רעבמעווָאנ 5 םעד .טעברַא רעשיטַאמעטסיס ןוא רעלַאמרָאנ ַא ןגעוו ןייז טנעקעג

 ןעמוקעגקירוצ ןענייז ןענייש עלעג יד ןופ רעציזַאב יד ןעוו ,גָאט ןיא טסייה סָאד

 טייקיטעט יד ןריזילַאנָאיצַאר וצ טַארנדוי רעד טסילשַאב ,ָאטעג םעניילק ןופ

 טַארנדוי רעד זַא ,זײװַאב ַא םעד ןיא ןעז וצ טינ יצ) .ןטלַאטשנַאָאטעג יד ןופ

 לייוו ,סעיצקַא יד ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןגעוו ,טרימרָאפניא טוג ןעוועג זיא
 .("סעקטסישט, עשידָאזיּפע עניילק רָאנ ןעוועג ןענייז םעדכָאנ

 רעטשרע רעד עקַאט זיא ןקורד רימ ןכלעוו ,1 רעמונ רַאלוקריצ רעד טָא

 עטריזיליבַאטס ,עלַאמרָאנ ,עטנוזעג ףיוא,, ןבעל-ָאטעג סָאד ןלעטשוצקעוװַא ווורַּפ

 :רַאלוקריצ ןופ טלַאהניא רעד זיא טָא ."תודוסי

 .גנולײטּפָא ענײמעגלַא .טַארנדוי רענליוו,

 1941 רעבמעוװָאנ ןט7 םעד ,ענליוו

 ,טַארגדוי ןופ ןעגנולײטּפָא עלַא וצ

 1 רעמונ ראלוקריצ

 עלַא ןפרַאד .י .ה רעבמעװָאנ ןט5 ןופ טַארנדוי ןופ סולשַאב ןטױל (1

 טקעיָארּפ םעינעג ַא טַאר םעד ןלעטשוצ ןעגנוליײטּפָא יד ןופ סרעטייל

 ףרַאד טקעיָארּפ ןיא .ןעגנולײטּפָא יד ןיא טעברַא יד ןריזילַאנָאיצַאר ןגעוו

 ןרעװ לָאז סע זַא ,ױזַא גנולײטרַאפ-טעברַא ןופ ןפוא רעד ןרעוװ ןזיוװעגנָא

 ףרַאד טקעיָארּפ רעד .לַאנָאסרעּפ רעטסקיטױנ רעד רָאנ טקיטפעשַאב

 םעד יװ רעטעּפש טינ טַארנדוי ןופ רעציזרָאפ םעד ןרעװ טלעטשעגוצ

 ,טנװָא 6 -- .ח .ד ןט7

 טרעו (ןסירעצ)/ ...... ןופ ןעגנוליײטּפָא יד ןיא טייציטעברַא יד (2

 .טגװָא 6 זיב 3 ןוא 1 זיב 8 ןופ גָאט ןיא העש 8 ףיוא טלייטעגנייא

 ,גנולײטּפָא (...) ץוח קיטנוז טמיטשַאב טרעװ גָאטױר סלַא (

 ןרַאפ .תבש טביילב גָאטיור ןרַאּפ גנוגרָאזרַאפ-רעדניק ןוא קעטָאילביב

 סרעטײל יד ךעלטרָאװטנַארַאפ ןרעװ ןעגנומיטשַאב עקיזָאד יד ןריפסיוא

 .ןעגנולײטּפָא יד ןופ
 ".טַארנדוי רענליו

 יד ךיוא יו ,ןפוא-טעברַא םעד ןטלַאטשנַא-ָאטעג יד ןיא ןרילוגער ןכָאנ

 יד רַאפ עגַארפ-תוריכש יד טרילוגער טַארנדוי ןכרוד טרעוו ןעהעשיטעברַא

 רעבמעצעד ןט12 ןופ 8 רעמונ רַאלוקריצ רעד טוט סָאד .עטלעטשעגנָארָאטעג

1 ; 
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 248 רעמונ .גנולײטּפָא עניײמעגלַא .טַארנדוי רענליוו,

 .1941 רעבמעצעד ןט12 םעד

 ,טַארנדוי ןופ ןטלַאטשנַא ןוא ןעגנולײטּפָא עלַא וצ

 8 רעמונ ראלוקריצ

 -מעצעד ןט12 ןופ טַארנדוי ןופ סולשַאב ןטיול זַא ,טלייטעגטימ טרעוו'ס

 ,טַארנדויי ןופ רעטעברַאטימ עלַא ןופ טלַאהעג רעד זיא .י.ה רעב

 קראמ 5 ףיוא ןרָאװעג טרעסערגרַאפ .י .ה רעבמעצעד ןט1 ןופ קידנבױהנָא

 ,ךעלטַאנָאמ

 ןיא ןלעטשוצ ןעגנולײטּפָא עלַא ןפרַאד גָאט ןקיטנייה ןופ ךשמ ןיא

 רַאפ סעטסיליטלַאהעג יד גנולײטּפָא רענײמעגלַא ךעד ןופ עירָאלעצנַאק

 -ַאװצ ןפרַאד סעטסיליטלַאהעג יד .י.ה רעבמעצעד טפלעה רעטשרע רעד

 ,רעטסומ ןטגיילעגייב ןטױל ןקראמ ןיא ןרעו טלעטשעגנעמ

 גנולײטּפָא .גלַא רעד ןופ רעטייל -- סעטאנ .א

 ".טַארנדוי ןופ רעציזרָאֿפ -- ךירפ .א .שזניא

 (שילױוּפ ןיא זיא טפירשרעטנוא סדירפ)

 -עג טלעטשעגנייא ןַאד ןענייז טַאר-ןדיי ןופ עטמַאַאב יד רַאפ תוריכש יד
 :סעירָאגעטַאק 6 עקידנגלָאפ ןיא ןרָאװ

 6 5 4 3 2 1 עירָאגעטַאק

 28 344 38 44 57 69 ןקרַאמ סכייר .רַאונַאי ןטשרע ןופ

 38 44 50 56 0 80 2 2 .ראורבעפ ןטשרע ןופ

 .קרַאמ .ר 1:00 ןעיורפ קראמ-.ר 120 רענעמ :ןעמוקַאב ןבָאה רעטעברַאיגָאט

 טיורב ָאליק ַא .סלבור עשיטעיווָאס 10 ןעוועג זיא קרַאמ רעשישטייד ןייא

 ,לבור 20720 טַאוירּפ -- טסָאקעג ןַאד טָאה ָאטעג ןיא

 ןוא רעטעברַא טנזיױט טקיטפעשַאב טַארנדוי רעד טָאה דָאירעּפ םעד ןיא
 ,עָאטַאטע ןיא טלייטעגנייא ןעוועג זיא לַאנָאסרעּפ-טַארנדוי רעד .עטלעטשעגנָא

 ןוא ,ןענייש עזָאר לעוטנעווע ,עלעג טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא טסייה סָאד

 טעברַא רעד וצ ןעמונעג טָאה ןעמ עכלעוו ,עקינעי יד טסייה סָאד ,רעטעברַאיגָאט

 עוואטאטע .174 טַאהעג גנולײטּפָא עשינכעט יד זיולב טָאה עכלעזַא .ןענייש ןָא

 טינ ןיש ַא ןָא ןעמ טָאה עיצַארטסינימדַא רעד ןיא .ןַאמ 754 ןעוועג ןענייז

 טָאהמ עכלעוו ,תוכאלמיילעב יד ןעװעג רָאנ ןענייז םַאנסױא ןַא .ןעמונעג

 .ןבָאה טזומעג קידנעגנירד

204 



 -ָאטעג רעד .ןופ לעטשנעמַאװצ םעד טרירטסוליא עלעבַאט עקידנגלָאפ = |

 : עיצַארטסינימדַא

 1942 ראונאי 195 ןופ

 ןיא ןעמַאזוצ רעטעברַא-גָאט עווָאטַאטע גנולייטּפא
 טנעצָארּפ עמוס לָאצ עמוס לָאצ עמוס לָאצ :

 135 70 6 -- -- 2050 6 טָארנדוי
 -לַאהכוב ענײמעגלַא

 ,טסָאּפ ,עסַאק ,עירעט
 | ןופ סעדַאלקס
 2300 40 25 -- = 46140 5 גנוגרָאזרַאפ .צָאס
 8232 0 3 -- --- 1:28150 3 עיצַאזיוװָארּפַא
 200 50 22 --- =- 41600 2 ,זרַאפ-רעדניק
 161 2800 14 -- = 284400 14 קעטָאילביב
 1988 700 16 = == 230500 16 + טמַאיטעברַא
 17,00 2.61621 157 00 15 2.418211 42 טייהטנוזעג
 1558 2239822 471 = -- 22398422 7 לָאטיּפש
 1057 +=+29 97 250 2 1,60269 5 תוריד
 1664 2,56195 231 1,55215 4 1,00880 7 עשינכעט

 069 12:0 6 -- -- 1:0 6 ץלָאה
 0:3 120 6 --- =- 1200 6 ןטַאטשרַאװ
 8 1:0 8 -- --- 10:00 8 םלועיתיב
 1885 2,90210 194 0 56 2.39850 7 ײצילַאּפ

 100 90 15.38917 1001 5 247 13.11192 754 ןעמַאזוצ

 :ןעז וצ זיא עלעבַאט רעד ןופ

 רעווש טינ .עיסנעּפ ןעמענ ֹוצ ףיוא רעדילגטימ 6 טלייצ טַארנדי רעד (1

 ,סנעג ןעוועג זיא רעטסקעז רעד זַא ,ןייטשרַאפ וצ
 סָאד טַאהעג טָאה ,עטריטַאטע סָאד ןוא ,עטלעטשעגנָא לָאצ עטסערג יד (2

 -עגנָא עלַא ןופ לטירד ַא ןעמַאזוצ .גנולײטּפָא-טײהטנוזעג רעד טימ ,לָאטיּפש
 .עטלעטש

 ןופ ,גנוליײטּפָא-תוריד יד ןעװעג זיא ,סיורג רעד טול ,עטייוצ יד (
 .טּפָא-טַאטשרַאװ ַא ןוא .טּפָא עשינכעט א ןרָאװעג טלייטעגסיוא זיא סע רעכלעוו
 יז ןבָאה ךָאנרעד) ןענייש ןָא ןשטנעמ טקיטפעשַאב טָאה .טּפָא עשינכעט יד
 .(ןענייש-ןעילימַאפ עזָאר ןעמוקַאב

 -ימדַא-ָאטעג יד לייוו ,גנולײטּפָא-גנוצײהַאב -- טסייה סָאד .טּפָא ץלָאה 4

 .ץלָאה טימ ןעמעלַא ןגרָאזַאב גנולײטּפָא רעד ךרוד טגעלפ עיצַארטסינ
 ,56 ךָאנ ןַאמ 127 עקידנעטש יד ץוח ַא טַאהעג ךיא טָאה ײצילָאּפ 5

 .ןענייש ןָא ענעמונעגוצ רעטעּפש
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 ,טריזיליבַאטס קידנעטשלופ ןעוועג ןיוש זיא ָאטעג סָאד ןעוו ,1942 רַאונַאי ןיא

 יִד ןיא ןענעק טָאטש ןופ ןעמוק עכלעוו ,רעטעברַא יד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה

 יִד ןופ ןעהעשיטעברַא יד ךָאנ ןעמוק יז לייוו ,ןקידיילרעד טינרָאג ןטמַארָאטעג

 יד זיא טָא .ןעהעשיסטעברַא יד ןרעדנע וצ דירפ טנדרָארַאפ רעבירעד .ןטמַא

 | ; גנונעדרָארַאֿפ

 290 רעמונ .גנולײטּפָא עניײמעגלַא .טַארנדוי רענליוו
 1942 רַאונַאי ןטס20 םעד

 .טַארנדוי ןופ ןעגנולײטּפָא עלַא ןופ סרעטלַאװרַאפ יד וצ

 18 רעמונ ראלוקריצ

 ,ןעגייז .ח .ד ןט19 ןופ טַארנדוי ןופ סולשַאב ןטיול זַא ,ןדלָאמעג טרעוו סע

 ןופ ןעגנולײטּפָא יד רַאפ ןעהעשיטעברַא יד .ח .ד ןטס20 ןופ קידנבױהנָא

 רעגיײזַא 19 זיב 16 ןופ ןוא רעגיײזַא 13 זיב 8 ןופ :עקידנגלָאפ טַארנדוי

 ".טַארנדוי ןופ רעציזרָאּפ ,טנוװָא ןיא

 ןוא ןילּפיצסיד עטסקינייוװעניא יד דירפ טרילוגער םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 ;רַאלוקריצ ןקידנגלָאפ סױרַא טיג

 ,גנולײטּפָא עניימעגלַא .טַארנדוי רענליוו,

 .טַארנדוי ןופ ןטלַאטשנַא ןוא ןעגנולײטּפָא עלַא ןופ סרעטלַאװרַאפ יד וצ

 18 רעמונ ראלוקריצ

 1942 רַאונַאי ןטס20 םעד
 ןייא ןופ ןריפרעבירַא ,עטלעטשעגנָא עיינ ןעמעננָא ןגעוו ןגָאלש רָאפ

 עטלעטשעגנָא יד ןופ סעירָאגעטַאק יד ןרעדנע ,רעטייווצ ַא ןיא גנולײטּפָא
 םוצ גנוליײטּפָא רענײמעגלַא רעד ךרוד ךעלטפירש ןרעוו טכַאמעג ןפרַאד --
 ןופ םכסה ןכעלטפירש ַא ןָא .עטעקנַא ןַא ןגיילייב .טַארנדֹוי ןופ רעציזרָאפ
 ",ןדלעמ -- ןעגנורעדנע עלַא ןגעוו .ןרעדנע טינ ןעמ רָאט רעציזרָאפ

 יד ןיא גנונעדרָא ןוא ןילּפיצסיד ןייא רעטייוו דירפ טריפ רעטעּפש לסיכ ַא

 :רַאלוקריצ רעקידנגלָאפ טדער םעד ןגעוו .עטלעטשעגנָא יד ןשיווצ ןטמַארָאטעג

 302 רעמונ ,גנולײטּפָא ענײמעגלַא .טַארנדוי רענליוו,

 1942 רַאורבעפ ןטס28 םעד

 ,טַארנדוי ןופ ןעגנולײטּפָא עלַא וצ

 28 רעמונ ראלוקריצ

 ףיוא ןביירשרעטנוא ךיז ירפרעדניא רעגיײזַא 8 ןזומ עטלעטשעגנָא עלַא

 -רָאפ םעד ןרעוו ןבעגעגּפָא ךיילג ןפרַאד סעטסיל יד .סעטסיל עלעיצעּפס

 -טנַא ןָא גנוגאזטנע -- גנוקיטעּפשרַאפ לָאמ 3 רַאפ .טַארנדוי ןופ רעציז

 ,גנוקידעש

 *,ךירפ -- רעציזרָאּפ
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 טַארנדוי רעד זַא ,ןרָאװעג טסּוװַאב גנילצולּפ ָאטעג ןיא זיא 1942 רעמוז

 סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב סנעג זיא טרָא ןייז ףיוא ןוא ןרָאװעג טרידיווקיל זיא

 טכַאמעג זיא סָאד זַא ,ןעמ טָאה טדערעג .ףעש-ייצילָאּפ ןוא רעײטשרָאפ-רָאטעג

 ןעוועג ןיוש ןענייז ייז לייוו ,וויטַאיציניא סרעלסעד ןוא סנסנעג טיול ןרָאװעג

 .טַארנדוי ןופ קיגנעהּפָא ןייז טלָאװעג טינ ןבָאה ןוא ָאּפַאטשעג ייב קרַאטש גונעג

 ,עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ןופ רעטייל ןרָאװעג זיא דירּפ

 רע זַא ,קידנעניימ ,ןדירפ ןרירָאנגיא ןעמונעג ךס ַא ןבָאה ,טנייש סע יװ

 ,רַאלוקריצ ַא ךרוד טעדלעמ ר דירפ .ןיינ רעבָא .רעכַאמישילעּפַאק סיוא ןיוש זיא
 .םיא ךרוד ןייג זומ ץלַא זַא

 162 רעמונ .גנולײטּפָא עניײמעגלַא .עיצַארטסינימדַארָאטעג ,

 1942 ילוי ןטס27 םעד

 .עיצַארטסינימדַאיָאטעג רעד ייב ןטלַאטשנַא ןוא ןעגנולײטּפָא עלַא וצ

 48 רעמונ ראלוקריצ

 -רַאפ ןגעו ךיז ןדנעו עטלעטשעגנָא עכנַאמ זַא ,טקרעמַאב בָאה ךיא

 ןוא רעײטשרָאפרַאטעג םוצ טקעריד םינינעיעיצַארטסינימדַא-ָאטעג ענעדייש

 קידנטכַארטַאב .רימ טימ גנוקידנעטשרַאפ רעקידרעירפ ַא ןָא ,ףעשרייצילַאּפ

 "סיד ןכעלטסניד ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ רַאבזָאלרעדמוא רַאּפ גנולדנַאה ַאזַא

 : סקידנגלָאפ ךיא ןדרָארַאפ ,ןילּפיצ

 ײמדַא ענײמעגלַא עגונ ןענייז עכלעוו ,ןגָאלשרָאפ ןוא ןעגנודנעוו עלַא

 רעד ןופ ףעש םעד ןרעוו ןבעגעגנָא ןזומ ,ָאטעג ןופ םינינע-עיצַארטסינ

 גנונעדרָארַאפ רעקיזָאד רעד וצ ךיז ןסַאּפוצ טינ סָאד .עיצַארטסינימדַא-ָאטעג

 ןעיצוצ ךיא לע עקידלוש יד ןוא ךורב-ןילּפיצסיד סלַא ןטכַארטַאב ךיא לעװ

 ,ךעלסילשנייא טמַא ןופ ןעיײרפַאב זיב טײקכעלטרָאװטנַארַאּפ וצ

 ,?עיצַארטסינימדַא-ָאסעג רעד ןופ ףעש -- דירפ .א

 רעצרוק ַא ףיוא רָאנ ןפלָאהעג טָאה רַאלוקריצ רעד טָא זַא ,סיוא ךיז טזייוו

 רַאלוקריצ ַא רעדיו רימ ןעניפעג רָאי ןבלעז ןופ רעבמעצעד ןיא לייוו .טייצ

 .ןדירפ ןדיימסיוא ןלעוװ קידנעטש טגעלפ ןעמ זַא ,טזיײװַאב סָאװ ,ןינע ןבלעז ןגעזו

 גנולײטּפָא ענײמעגלַא .עיצַארטסינימדַארָאטעג ,

 1942 רעבמעצעד ןט2

 .עיצַארטסינימדַאיָאטעג רעד ייב ןטלַאטשנַא ןוא ןעגנולײטּפָא עלַא וצ |

 73 רעמונ ראלוקריצ

 ילוי ןטס27 ןופ 48 רעמונ רַאלוקריצ ןיימ ףיוא ףךיז קידנפוררַאפ

 ךיא ןדרָארַאפ רעײטשרָאפרַאטעג 'ה ןטימ גנוקידנעטשרַאּפ ןיא ןוא .י .ה

 ירעפ ןוא עכעלטפַאשטריװ ,עויטַארטסינימדַא עלַא זַא ,לָאמ ןטייווצ םוצ
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 ןטלַאטשנַא ןוא ןעגנולײטּפָא יד ןופ סרעטייל יד ןפרַאד םינינע עלַאנָאס

 .רימ טקעריד ןרירעפער

 ,רָאבזָאלרעד זיא ןגָארפ עקיטכיוו רעייז ןוא עלעיּפיצנירּפ ןייר ןיא רָאנ

 .רעײטשרָאפיָאטעג םוצ ךיז ןדנעו וצ ,המכסה ןיימ טימ

 גנערטש ןטלַאטשנַא ןוא ןעגנולײטּפָא יד ןופ סרעטייל עלַא טעב ךיא

 .גנונעדרָארַאפ עקיזָאד יד ןסיהּפָא

 .?עיצַארטסינימדַאיָאטעג רעד ןופ ףעש -- דירפ

 ןעוועג זיא ָאטעג ןיא ןוא ףעשיָאטעג ןעוועג זיא סנעג ןעוו ,1942 רעמוז

 ןטַאטשרַאװ יד ןיא ןלעטשַאב ןשטייד ךס ַא ןעמוק ןגעלפ ,קיאור קידנעטשלופ

 ,סנשָארג טימ רעדָא טלָאצַאב טינרָאג ןבָאה ייז זַא ,ךעלריטַאנ .ןכַאז ענעדיישרַאפ

 יַאטעג רעד רַאפ האצוה ענעעזעגנָא ןַא ןרָאװעג סָאד ןיא ,סיוא טזייו סע יו

 דירפ טָאה רעבירעד .,ןטלַאהעגסױא ןטַאטשרַאװ יד טָאה עכלעוו ,עיצַארטסינימדַא

 :גנונעדרַארַאפ עקידנגלָאפ ןבעגעגסױרַא

 ,842 רעמונ .גנולײטּפָא ענײמעגלַא ,עיצַארטסינימדַאדָאטעג,

 1942 טסוגיױא רעט5

 .עיצַארטסינימדַאיָאטעג רעד ייב ןטלַאטשנַא ןוא ןעגנולײטּפָא עלַא וצ

 49 רעמונ ראלוקריצ

 -עג ןרעו עכלעוו ,ןקעווצ עוויטַאטנעזערּפער ףיוא ןעגנולעטשַאב עלַא

 ,עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ןופ ןובשח ןפיוא ןטַאטשרַאװרָאטעג יד ןיא טכַאמ

 -סיוא ,ןעגנולעטשַאב עכלעזַא .רימ ךרוד ןרעוװ טריטּפעצקַא רעירפ ןפרַאד

 יד ןוא טרירָאנָאה ןרעוו טינ ןלעװ ,המכסה ןוא ןסיוו ןיימ ןָא עטריפעג

 טקעדעג טינ עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ךרוד ןלעװ ייז רַאפ ןעגנונעכער

 ךעלטרָאװטנַארַאפ ךיא ךַאמ גנונעדרָארַאפ עקיזָאד יד ןריפסיוא ןרַאפ .ןרעוו

 .ןעגנולײטּפָא עקידנכערּפשטנַא יד ןופ סרעטייל יד

 "(שילוּפ ןיא טפירשרעטנוא)

 ימדַא םעד טרעסעבעגסיוא רעטייוו ץלַא דירפ טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 רעד .ןסעיינ ןרעלקסיוא ןוא ןכוז רע טגעלפ קידנעטש .טַארַאּפַא-עיצַארטסינ

 טעברַא יד .ןטלַאטשנַא יד ןיא ןשטנעמ עקירעביא טכוז רַאלוקריצ רעקידרעטייוו

 ןעמונעג טָאה טָאטש יד ,ןסקַאװעגסיױא קיטלַאװעג ןענייז ןטַאטשרַאװרָאטעג יד ןיא

 -ךלַאו וצ רעטעברַא קיטינ ןעוועג ןענייז ךעלכעזטּפױה .רעטעברַא ןרעדָאפ

 .טעברַא
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 גנולײטּפָא ענימעגלַא .עיצַארטסינימדַאדָאטעג ,

 1942 טסוגױא ןטס028 םעד

 ,עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ייב ןעגנולײטּפָא יד ןופ סרעטייל עלַא וצ
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 ,עיצקעסיגנוציײהַאב (2 ,עיצקעסילָארטנָאק (2 ,גנולײטּפָא ענײמעגלַא41

 ,גנולײטּפָא-זײּפשַאב (6 ,גנולײטּפָאיגנוניוװ (5 ,גנולײטּפָא עשינכעט 4

 ,גנולײטּפָאןטַאטשרַאװ (9 ,גנולײטּפָא-טייהטנוזעג (8 ,גנולײטּפָא-רוטלוק (7

 עירעטלַאהכוב (12 ,ןטַאטשרַאװ עכעלטּפַאשטריװ (11 ,גנולײטּפָא-טעברַא (0

 רַאפ עיצקעס (14 ,ןרעיטש עכעלרעניא רַאפ עיצקעס (12 ,עסַאק ןוא

 -רַאפ עלַאיצַאס (17 ,קורק (16 ,ךיק-יײצילָאּפ (15 ,ןרעייטש עכעלרעסיוא

 רעד ןגעוו ןעגנוזייוונָא טימ ץיקס ַא ןלעטשוצ ןפרַאד עלַא -- גנוגרָאז

 ןטכילפ עכלעוו ןוא רעוו ,תועידי ךיוא יו ,גנולײטּפָא רעד ןופ ץנעטעּפמָאק

 ,טליפרעד סע

 ."ךירפ -- עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ןופ ףעש

 ףיוא קידנקוק טינ ,ןגעלפ ,טָאטש ןיא טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד

 ןיא ןגעלפ ייז .ןטקודָארּפ ָאטעג ןיא ךיז טימ ןעגנערבניײרַא ,ןלָארטנָאק עלַא

 .וװ .א .א ןריניבמָאק ,ןענידרַאפ ,ןטפעשעג ןכַאמ ,ןעלדנַאה טָאטש

 רעבירעד .טַאהעג טינ סנַאש םעד טָא ןבָאה טַארנדוי ןופ עטלעטשעגנָא יד

 ייַב ,סעיצַאקיפיטַארג ןעמוקַאב טייצ וצ טייצ ןופ עטלעטשעגנָא-ָאטעג יד ןבָאה

 יד ןופ ןבילבעג ןענייז עכלעוו ,עטמַאַאב יד ןרָאװעג טריזירָאװַאפ ןענייז םעד

 : רַאלוקריצ רעקידרעטייוו רעד טזיײוװַאב סָאד יו ,ןטעטימָאק עטשרע

 .גנולײטּפָא עניימעגלַא .עיצַארטסינימדַאדָאטעג,

 | 1942 רעבמעטּפעס ןט8

 .עיצַארטסינימדַארָאטעג רעד ייב ןטלַאטשנַא ןוא ןעגנולײטּפָא עלַא וצ
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 זיא .י .ה רעבמעטּפעס ןט16 ןופ רעײטשרָאפיָאטעג ןופ סולשַאב ןטיול
 -טימ עטריטַאטע יד (1 :עיצַאקיפיטַארג ַא ןבעג ֹוצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב
 רעשידיי) טַאר-ןדוי ןטשרע ןיא ןטעברַא ןבױהעגנָא ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא
 ןקיטנייה זיב סיירעביא ןָא ןטעברַא ןוא 6 ַאנושַארטס ףיֹוא (טעטימָאק
 עכלעוו ,טַארנדוי ןטנָאמרעד ןופ רעדילגטימ ענעזעוועג יד ךיוא יװ ,גָאט
 עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ןיא טקיטפעשַאב טנעמָאמ ןקיטציא ןזיב ןענייז
 ,רעטעברַאטימ עװָאטַאטע יד (2 ;טלַאהעג ןכעלשדוח ןלופ ַא ןעמוקַאב --
 טנייה זיב ןטעברַא ןוא ,41 (30,9) רעבָאטקָא ןט1 ןרַאפ ןופ ןטעברַא עכלעוו
 ןופ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז עכלעו יד (2 5000 -- סיירעביא ןָא
 רעטעברַא-גָאט יד (4 ;2500 -- 1942 טסוגױא ןטס31 ןזיב רעבָאטקָא ןט1
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 טסנידרַאפ-טנורג ןכעלשדוח רעייז ןופ 2500 -- 1942 טסוגױא ןט15 ןרַאפ ןופ

 .(טעברַא-דרָאקַא ןָא)

 ימוא ,רעטעברַא-לָאטיּפש יד עגונ טינ זיא 1 טקנוּפ (א :גנוקרעמַאב
 ןענייז עכלעוו ,רעטעברַאטימ יד (ב .שזַאטסיטעברַא רעייז ןופ קיגנעהּפָא
 ןעמוקַאב עכלעוו ,יד (ג .טמוק ייז סָאװ ןעמוקַאב ,דלַאװ ןיא טנעמָאמ םוצ
 -טנורג םעד ןעמוקַאב ייז ּוו טרָאד ןעמוקַאב ,טלַאהעג רעטרע ייווצ ןיא
 -ָארּפ ףױא ןטעברַא סָאװ ,ןטַאטשרַאװ יד ןיא רעטעברַא יד (ד .טלַאהעג
 .עיצַאקיפיטַארג יד טינ ןעמוקַאב -- טנעצ

 .עדנַאמָאק-יײצילַאּפ רעד ךרוד טמוקַאב ײצילָאּפ יד

 ."דירפ

 טײקמַאזרָאּפש טכוזעג טָאה ןוא רָאטַארטסינימדַא רעטוג ַא ןעוועג זיא דירפ
 :סָאד טריזירעטקַארַאכ רַאלוקריצ רעקידנגלָאפ .סעיצוטיטסניא עלַא ןיא

 .גנולײטּפָא ענײמעגלַא ,עיצַארטסינימדַארָאטעג,

 1942 רעבמעווָאנ ןט17 םעד

 ,עיצַארטסינימדַאיָאטעג רעד ייב ןטלַאטשנַא ןוא ןעגנולײטּפָא עלַא וצ
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 ,לַאירעטַאמיביײירש ףוא תואצוה יד ןופ גנורעגייטש רעד טימ תוכייש ןיא

 יד ןופ ךיורברַאפ םייב טײקמַאזרָאּפש עטסקידנעייגטייו ךיא ןדרָארַאפ

 ןוא גנולײטּפָא רעדעי ןיא ףרַאד קעװצ םעד וצ ,ןלַאירעטַאמ עקיזָאד

 ףרַאד סע רעכלעוו ןיא ,טפעה-ץנעדיווע ןַא ןרעוו טריפעגנייא טלַאטשנַא

 .ןלַאירעטַאמ ענעבעגעגסױרַא ןֹוא ענעמוקַאב יד ןופ לָאצ יד ןרעוו ןבירשרַאֿפ

 .סרעדעפיילב ןופ ךיורברַאפ רעד טרילָארטנָאק ןרעוו ףרַאד טּפיױהרעביא

 -יילב םעד טָאה רע ןעװ ,עטַאד יד ןריטיוק זומ רעטלעטשעגנָא רעדעי

 ,ןעמוקַאב רעדעפ

 ,ןבעג גנוטכַא ןפרַאד ןטלַאטשנַא ןוא ןעגנולײטּפָא יד ןופ סרעטייל יד

 טצונעגסיוא ןלָאז םירישכמ ןוא ןלַאירעטַאמיבײרש ענעבעגעגסױרַא יד זַא

 ,ןטסלענָאיצַארמַא יו ןרעוו

 ."ךירפ -- עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ןופ ףעש

 ,ןשטנעמ עקידעבעל ןגעוו טגרָאזעג ױזַא חרת רעטלַא רעד טָא טלָאװ יאוולה

 וו .א .א טײקמַאזרָאּפש ,גנונעדרָא ןגעוו טגרָאזעג טָאה רע יו

 טזייוו וצרעד קינהװַאג לעב ןוא ןעוועג זיא רע טַארקָארויב רעטסוּפ טייוו יו
 ,גָאט-סטעברַא ןייז ןופ רַאדנעלַאק רעקידנגלָאפ ךיוא

 -ָאטעג רעד ייב ןטלַאטשנַא ןוא ןעגנולײטּפָא יד ןופ סרעטייל עלַא וצ,
 ,עיצַארטסינימדַא
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 -גגלָאפ ןייא ךיא לעטש .י .ד (1942) רעבמעצעד ןט15 ןופ קידנביױהנָא

 : ןעהעשיםַאנפױא עקיד

 רעטסַא -- 9.20 זיב 9,15 ןופ

 יקסנושַאי -- 9,45 זיב 9.20 ןופ

 יקציוואנאקלימ -- 10,00 זיב 9.45 ןופ

 ןַאמכוג --- 10,15 זיב 10.00 ןופ

 ןַארַאב --- 10.30 זיב 10.15 ןופ

 טּפַאזנָארב -- 10.45 זיב 10.20 ןופ

 קושַאק --- 11:00 זיב 10,45 ןופ

 רונשדייז --- 11,15 זיב 11.00 ןופ

 שטיוװָאלָארס --- 11.20 זיב 11.15 ןופ

 גרובזניג -- 11,45 זיב 11.20 ןופ

 .ןטנַאסערעטניא -- 12.15 זיב 11,45 ןופ

 ןוא ןַאמשיפ -- 17.45 זיב 17.30 ןופ

 טלַאטשעגטוג

 - סעטאג -- 18:00 זיב 17,45 ןופ

 אדיפארט -- 18.15 זיב 18.00 ןופ

 ןייטשנירג -- 18.30 זיב 18.15 ןופ

 .ןטנַאסערעטניא 19,00 זיב 18,20 ןופ

 ןוא סעיצקעס ןופ סרעטלאוװרַאפ יד

 ןרעו ןלעװ רעטעברַאטימ ערעדנַא

 .סרעטייל יד טימ ןעמונעגפיוא

 .ןסַאּפוצ ךיז גנערטש טעב ךיא

 "ךירפ

 ןעוועג ?תועידייָאטעג , יד ןיא זיא (1942 ןיא) ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןיא

 ָאטעג ַא וצ טָאה ןעמ סָאװ ,ןעגנורעדָאפ יד ןגעוו ץיטָאנ עקידנגלַָאּפ טקורדעגּפָא

 .טַארַאּפַא-ָאטעג םעד ןיא ןבַאגפיוא ןוא לָאר ןייז ןגעוו ,ןטמַאַאב

 ירעכיז ַא ןליפ ךיז זומ עטמַאַאב ערעזדנוא ןופ גנוטלַאה רעד ןיא,

 ןקריו קפס םוש ןָא טעװ סָאד ,טײקשרעהַאבנײלַא ,טײקיסעמנַאלּפ ,טייק

 ןופ קיגנעהּפָא זיא סָאװ ,ץלַא ןָאט עטמַאַאב ערעזדנוא ןלָאז ,םלוע ןפיוא

 רעזדנוא ןקיאורמואַאב וצ ןוא ןרעטנָאלּפרַאפ וצ רעקינייוו סָאװ ידכ ,ייז

 ?ןריזילַאמרָאנ ןוא ןרעטכיילרַאפ סע רעמ ןוא ,ןבעל רעווש

 ןופ עלעבַאט א רימ ןקורד גנולײטּפָא רעניײמעגלַא רעד טימ קידנקידנערַאפ

 זיא עלעבַאט עקיזָאד יד .1942 ןופ טפלעה ןטייווצ ןיא עטלעטשעגנָא-ָאטעג יד

 .ָאטעג ןיא טמַא ןשיטסיטַאטס םעד ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ

 -עט רעד ןגעוו טכירַאב םענײמעגלַא ןַא ןופ ןעמונעגסורַא זיא עלעבַאט יד

 :סעיצוטיטסניא-ָאטעג יד ןופ טייקיט
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 .ָאטעג רענליוו ןיא טמא רעשיטסיטַאטס

 גנולײטּפָא ענײמעגלַא ,31 טייז ,14 רעמונ עלעבַאט

 1942 ןופ טפלעה ןטייווצ ןיא ,ןעגנוליײטּפָא טול ,ָאטעג ןיא עטקיטפעשַאב

 כ"הס ערעדנַא ייצילָאּפ .טלוק .גנוניוװ .זײּפשַאב .טנוזעג ןטַאטשרַאװ שדוח 2 1 רוטר : רו רדש ןוא עשינכעט

 13 103 211 179 144 80 315 221 ילוי

 148 10 221 188 104 833 4 2 טסוגיוא

 1255 129 229 144 109 79 24 42 רעבמעטּפעס

 1027 154 239 195 113 6 404 20 רעבָאטקָא

 1703 154 248 202 112 86 405 206 רעבמעווָאנ

 "97 198 244 208 428 87 201 211 " רעבמעצעד

 טמַא-עיצַאקירטעמ

 ןבעליָאטעג ןופ טנעמָאמ ןטשרע ןיא זיא גנולײטּפָא רעניימעגלַא רעד ייב

 ינדוי ןופ סולשַאב ַא טול .טמַא-עיצַאקירטעמיָאטעג רעשידיי ַא ןרָאװעג ןפַאשעג

 -- ןט15 םעד ןרָאװעג ןפַאשעג טמא רעד זיא ,1941 רעבָאטקָא ןט12 ןופ טַאר

 .הדַא טמָא םעד ןופ רעטייל ןופ ווירב םעד רימ ןבָאה טָא .שדוח ןבלעז םעד

 טעדלעמ רע ןכלעוו ןיא טַארנדוי ןופ סעזערּפ םוצ (רענווָאק ַא) יקסווָארטימיד

 ,שיווטיל ןיא ןבירשעג זיא ווירב רעד .ָארויב ןופ לעטשנעמַאזוצ םעד

 ,טמַא-עיצַאקירטעמ רעשידיי רענליוו,

 ,גנוטלַאװרַאפ רעשידיי רעד ןופ רעציזרָאפ םוצ

 ןרַאפ ןקיטעטשַאב ךיא טעב .ח .ד ןט12 ןופ סולשַאב ןפיוא ךיז קידנציטש

 :רעטעברַאטימ עקידנגלָאפ טמַא-עיצַאקירטעמ ןשידיי רענליוו

 רעטלַאװרַאֿפ -- םהרבא יקסווָארטימיד .1

 רַאטערקעס -- לעבַא קישטמיָארפ 2

 רעביירש -- םחנמ רעשטיוד 3

 עטלעטשעגנָא -- הרש ַאקזדַאװַאז-רענייוו .4

 עטלעטשעגנָא = -- ַארָאד ןַאגַאק 5

 קיטסיטַאטס ןוא וויכֹרַא --  עביל ןילראג 6 -

 עלייב שטיוורוג

 ,?ףךעטלַאװרַאפ -- יקסווָארטימיד -- ןבירשעגרעטנוא

 ענײמעגלַא ,גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ עטלעטשעגנָא ןירַא ןעײג קירבור רעד ןיא .1
 ,עיצקעס-ןימלע-תיב ,.טּפָא-סגנוצײהַאב ,דרַאבמָאל ,.טּפָא-סנַאניפ ,.טּפָא-לָארטנָאק ,גנולײטּפָא
 .גנולײטּפָא-עירטסודניא ןוא גנוגרָאזרַאפ עלַאיצָאס ,טמַא-טעברַא

 .עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ןופ עיצַאזינַאגרָאער ַא ןעמוקעגרָאּפ זיא שדוח םעד ןיא 2
 רעשינכעט רעד ןופ סעיצקעס עכעלטע ןעגנַאגעגרעביא ןענייז גנולײטּפָא גנוניוװ רעד וצ
 .(עיצקעס-טנָאמער) גנולײטּפָא
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 ןרָאװעג טקיטעטשַאב ןדירפ ךרוד זיא ָארויב ןופ לעטשנעמַאזוצ רעקיזָאד רעד
 .שדוח ןבלעז םעד ןט16 םעד

 גנוליײטֿפָא-עיצַאזיוװַארּפַא

 -עיצַאזיװָארּפַא יד ןעוועג זיא ָאטעג םעד רַאפ םעלבָארּפ טכייל ןייק טינ

 טלעוו רעקימורַא רעד ןופ ןטינשעגּפָא ןעוועג ָאטעג סָאד זיא לעיציפָא .עגַארפ

 טָאה ןבעל .טייז רענעי טימ ןבָאה טרָאטעג טינ אשמו-עגמ םוש ןייק טָאה ןוא

 ןשטייד יד ןופ בָאג יד .ןבעגעג ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,םעד ןופ רָאנ טזומעג ןעמ

 .ןגיווועגוצ ןוא ןטסָאמעגוצ ןעוועג זיא ןסיב רעדעי .ייוו-ןוא-ךָא ןעוועג רעבָא זיא

 טעװ יז יצ ,ןעוועג רעכיז טינ לָאמנייק עיצַארטסינימדַא-ָאטעג יד זיא ייברעד

 ןעמרָאנ עשישטייד יד טיול טמוק ריא סָאװ סָאד ןעמוקַאב וליּפַא

 גנוטלַאװרַאפ-ַאטעג יד טגעלפ גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד רַאפ ןטקודָארּפ יד

 לָאצ רעד טול ,גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעשיטָאטש רעשיווטיל רעד ךרוד ןעמוקַאב

 .ןענייש עטרירטסיגער

 ,ןטקודָארּפ טימ גנוגרָאזרַאפ עלעיציפָא יד ןעוועג זיא סָאד

 ןגעלפ לגומש םעד .לגומש רעשידיי רעד ןעוועג זיא געוו רעטייווצ רעד

 -גָאט ןגעלפ עכלעוו ,רעטעברַא עשידיי רעטנזיוט יד ןריפ ייר רעטשרע רעד ןיֹא
 ייז ןגעלפ ,ָאטעג ןיא ןעמוקקירוצ םייב .טעברַא ףיוא טָאטש ןיא ןייג ךעלגעט

 ךיוא טָאה'מ .ןלָאצ עניילק ןיא ןטקודָארּפ ענעדיישרַאפ ןעגנערבניירַא ךיז טימ

 ןגעװ ענעדיײשרַאפ ערעדנַא ךרוד ןוא סענילעמ ךרוד ןטקודָארּפ טלגומשעג

 א ןעװעג זיא ָאטעג ןופ עיצַאזיװָארּפַא רעד עגונב קיטקַאט עשישטייד יד

 רעייז ןוא רעױט םייב ןייטש ןגעלפ ייז ןעוו ,ןטייצ ןעוועג .עקיטרַאנדיישרַאפ

 ,ןטעברַא עשיטָאטש יד ןופ רעטעברַא עקידנרעקקירוצ יד ןרילָארטנָאק גנערטש

 ףיוא ןריפקעווַא וליפַא ןוא חצר תוכמ ןגָאלש ייז ןגעלפ ןטקודָארּפ ענענופעג רַאפ

 ןוא ַאקציוועל ַאבויל ןירעגניז עטנַאקַאב יד ןעמוקעגמוא ןענייז ױזַא .רַאנָאּפ

 גנאגנײרַא םייב ייז טָאה ,טָאטש ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז ייז ןעוו .לפוטס רעטסיגַאמ
 לקיטש ןיילק ַא ייז ייב ןענופעג קילגמוא םוצ ןוא רערומ ןטלַאהרַאפ ָאטעג ןיא

 טקישעגקעװַא ןוא טריטסערַא ייז טָאה רערומ .סעברַא ָאליק רָאּפ ַא ןוא רעטוּפ

 -עג טינ ןבָאה טַארנדי םעד דצמ ןצנעוורעטניא ןייק .עמרוט רעקשיקול ןיא

 ןענייז סע .רַאנָאּפ ףיױא ןרָאװעג טכַארבעגמוא לענש עדייב ןענייז ייז .ןפלָאה

 עסיורג ָאטעג ןיא ןקישניײרַא ןיילַא ןגעלפ ןשטייד יד ןעוו ,ןטייצ ןעוועג רעדיוו

 ,?עקידנטעברַארעװש , יד רַאפ ןגרָאז ?קיצרַאה , ןגעלפ ןוא לפָאטרַאק סעיטרַאּפ

 טימ ןגרָאזַאב ןײלַא זייוונטייצ ייז ןגעלפ רעטעברַא עשיזיפ עירָאגעטַאק יד טָא

 ןגרָאזַאב ייז רעדָא ,ןטיײהנײא-טעברַא יד ןיא סָאד ייז קידנבעג ,סעיצַאריבָאגוצ
 ,גנוטלַאװרַאפ-ַאטעג רעד ךרוד ןטקודָארּפ ערטסקע טימ
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 ןיא .טזָאלרַאפ טינ רשוי ןשישטייד ןפיוא ךיז ןעמ טָאה ,ןייז טינ לָאז סע יו
 טקַאטנָאק ןיא ןייז ןגעלפ עכלעוו ,ןּפורג-רעלגומש טעדליבעגסיוא ךיז ןבָאה ָאטעג

 עכלעזַא .ךַאוװ-רעיוט ןופ ײצילַאּפ רעד טימ ןוא ײצילַאּפ-ָאטעג רעשידיי רעד טימ

 ייברעד .ןטקודָארּפ טימ ןרופ עצנַאג ָאטעג ןיא ןּפעלשנײרַא ןגעלפ רעלגומש
 גנורירַאב ןיא ןעמוק סָאװ ,ןעלטימ-טרָאּפסנַארט עלַא ןרָאװעג טצונעגסיוא ןענייז

 טימ ,ךעלרופ ,ָאטעג ןופ טסימ סָאד ןעמענוצ ןגעלפ עכלעוו ,ןרּופ :ָאטעג ןטימ

 הלגע'םיתמ יד ,רענעגעוו-עיצַאזינעסַא ,ץלָאה ןריפניירַא טגעלפ ןעמ עכלעוו

 ןריפניירַא טגעלפ ןעמ עכלעוו ןיא ,סענילעמ ןעוועג ןענייז םוטעמוא .וװ .א .א

 - ,ןטקֹודָארּפ יד

 -נעמיוק עּפורג ַא ןופ טעדליבעגסיוא ךיז טָאה עיטרַאּפ-רעלגומש עלעיצעפס ַא

 גָאט ןיא לָאמ עכעלטע ןוא טעברַא ףױא טָאטש ןיא ןייג ןגעלפ ייז .רערעק

 ןעוועג ןענייז סע עכלעוו ןיא ,ךעלרעמע ערעייז טימ ָאטעג ןיא ןעמוקניײרַא
 ,ןטקודָארּפ ערעייט רָאג ןייז ןגעלפ טרָאד .ןקעד עטלּפָאד

 יד ךרוד טלגומשעגניירַא ןטקודָארּפ ךס ַא ךיוא ןבָאה רערעקנעמיוק יד

 ,ןרָאװעג טצונעגסיוא ןענייז ןעלטימ עלַא ,טרָאװ ןייא טימ .רעכעד ןוא רעמעדיוב

 ,ָאטעג ןיא ןטקודָארּפ ןּפעלשוצנײרַא ידכ

 עלַאמרָאנ ןעוועג ןזיירּפ יד ןענייז ,קיאור ןעוועג זיא רעיוט םייב ןעוו

 -- ןעמענוצ רעיוט םייב ןעמ טגעלפ רעמָאט .(ףירגַאב-ָאטעג ןטיול ךעלריטַאנ)

 ָאטעג ןיא ןזיירּפ יד ןענייז ללכב .ןגייטש דימו ףכית ןזיײרּפ יד ןַאד ןגעלפ

 ,טָאטש ןיא יו רערעייט טנעצָארּפ טרעדנוה טימ ןעוועג

 ףיוא שממ ןלַאפעג עקינייא ןענייז ָאטעג ןיא ןטקודָארּפ ןגָארטניײרַא םייב

 -עג לעיצעּפס ןיא ןטקודָארּפ ןעגנערבניירַא ןגעלפ ןעיורפ ,ןלַאפנייא עלַאינעג

 ןּפױרג ,לעמ ,רעקוצ ןעמַארגָאליק טישעגניײרַא טָאה'מ ּוװ ,ןטעסרָאק עטכַאמ

 ףיױא ,ּפָאק ןופ רָאה יד ןיא ךיוא ןעגנערבניירַא ןעמ טגעלפ ןטקודָארּפ .ַא .א

 ןגעלפ רעױט םייב .וו .א .א רעדיילק יד רעטנוא ,ןזיוה יד רעטנוא ,סעציילּפ יד
 ,סענעצס עשימָאק-יגַארט ןליּפשּפָא לָאמטּפָא ךיז

 ןײלַא גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג עשידיי יד ןעוועג זיא רעלגומשטּפיוה רעד רעבָא

 עסַאמ ַא ןריפניירַא ךיוא ןעמ טגעלפ ןטקודָארּפ עלעיציפָא יד ןריפניירַא םייב

 ,רעניווטיל יד ייב ןטקודָארּפ עטפיוקעגנייא ענעגייא

 -ָאטעג עשידיי יד טָאה גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד ןופ עיצַאזיווָארּפַא רעד ייב

 ןליפַא טָאה ןעמ רעכלעוו ןגעוו טייקירעװש עסיורג ןייא טַאהעג גנוטלַאװרַאפ

 ןעגייז עכלעוו ,ןדיי עלַאגעלמוא לָאצ יד ןעוועג זיא סָאד .ןדער טרָאטעג טינ

 ןשטייד יד .טריטסיזקע טיג ןשטייד יד רַאפ ןבָאה ייז .ָאטעג ןיא ןעוועג קידנעטש

 ןענייש ענעבעגעגסױרַא לעיציפָא לָאצ רעד טול רָאנ ןטקודָארּפ ןבעג ןגעלפ

 ןסע טפרַאדעג ךיוא רעבָא ןבָאה ,?עלַאגעל טינ, יד ,רעטנזױט עקירעביא יד
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 םעלבָארּפ-גנוזייּפשַאב סָאד יונעג ןעלדנַאהַאב וצ ןייגרעביא ןלעוו רימ רעדייא

 ןטסטלובמַא טריזירעטקַארַאכ עכלעוו ,עלעבַאט ַא ןעגנערב רימ ןלעװ ,ָאטעג ןופ

 יטיורב ענעבעגעגסױרַא לָאצ רעד טול ָאטעג ןיא גנוגעװַאב-גנורעקלעפַאב יד

 ,ןטרַאק

 1 עלעבַאט

 ןטראק-טיורב ןבעגעגסיורא

 1942 ןיא 1941 ןיא

 לירּפַא ץרעמ רַאורבעפ רַאונַאי רעבמעצעד רעבמעווָאנ רעבָאטקָא :שדוח

 18500 158500 141466 9380 10 100 28,6טש+0 ;לָאצ

 .ךיז רַאפ ןדער ןרעפיצ עקיזָאד יד

 -לעפַאב עשידיי עצנַאג יד טעמכ ןעוועג ָאטעג ןיא זיא 1941 רעבָאטקָא זיב

 עכלעוו ןדיי יד טָאטשנָא ,רעבמעטּפעס ןט6 םעד רעהַא ןײרַא זיא סָאװ ,גנורעק

 ןדיי יד ןיירַא ןענייז ,סעקטסישט עטשרע יד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןענייז

 ןוא רעבָאטקָא ןיא .ָאטעג םעניילק םעד ןופ טעװעטַארעג ךיז ןבָאה עכלעוו

 עסיורג ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז רעבמעווָאנ ןופ געט עטשרע יד ןיא

 ןבילבעג ןענייז ָאטעג ןיא ;ןענייש עלעג יד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,סעקטסישט

 עכלעזַא .ןענייש עלעג טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עלַאגעל ,עלעיציפָא יד רָאנ
 ןעמ טָאה םישדח עקידרעטייוו יד ןיא .12,000 ןעוועג טנעמָאמ ןטשרע ןיא ןענייז

 עזָאר יד ןעמוקַאב ךיוא טָאה ןעמ ןוא ןענייש עלעג יד וצ ןבירשעגוצ ךיז

 ןענייז םעד ךָאנ ןליפַא רעבָא .ןסקַאװעג זיא גנורעקלעפַאב יד ןוא ןענייש-ץוש

 ערעטלע ךעלכעזטּפיוה ,ןדיי *עלַאגעל טינ, טנזיוט רָאַּפ א ןבילבעג ָאטעג ןיא ךָאנ

 .ןעוועג קיאעפ טינ טעברַא ןייק וצ ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ
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 רימ ןלעװ ,ָאטעג ןופ דנַאטשוצ-עיצַאזיװָארּפַא םעד ןרירטסוליא וצ ידכ
 זיא סָאװ ,גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד ןופ טמַא ןשיטסיטַאטס ןופ טכירַאב ַא ןריטיצ
 טייצ רעד רַאפ טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה טמַא רעד סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג
 ,1942 ינוי ןטס20 ןזיב רַאונַאי ןטשרע ןופ

 | | :טגָאזעג ןרעוו טכירַאב ןיא

 גנולײטּפָא-גנוזיײּפשַאב רעד ץוח ,ָאטעג ןיא ךיז ןעמענרַאפ עיצַאזיוװָארּפַא טימ
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 זייװליײט ןוא וויטַארעּפָאָאק-יײצילָאּפ רעד ךיוא ,עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ןופ
 ,ץוש-טנוזעג רַאפ גנולײטּפָא יד

 -ַאב טשינ ןבָאה ,ןעמונעגנעמַאזוצ סעיצוטיטסניא עכעלטנפע עלַא יד רעבָא

 ןייא ןעגנערב ןלעװ רימ .גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד ןופ גנוזייּפשַאב יד טקידירפ

 ָאטעג ןיא שטנעמ ןייא זַא ,קידנענעכער .טיורב ןופ ךיורברַאפ םעד -- ליּפשיײב

 םעד טכַא ןיא טמענ ןעמ ןעוו .טיורב (םַארג 200) ָאקעד 20 ךעלגעט ףיוא טסע

 זַא ,ךיז טמוקַאב ,םומינימ ַא סָאד טיײדַאב ,ןעלקיטרַאיזייּפש ערעדנַא ןופ לגנַאמ

 .(ןָאזרעּפ 18.600) טיורב ןָאט 167.4 טכיורברַאפ ָאטעג סָאד טָאה ינוי טַאנָאמ ןיא

 רעבָא זיא וויטַארעּפָאָאק םעד ךרוד ןוא גנוליײטּפָא-גנוזייּפשַאב רעד ךררוד

 טסייה סָאד .טיורב ןָאט 804 יו רעמ טשינ ןרָאװעג טלייטרַאפ טַאנָאמ םעד

 וצ וּורּפ ַא טכַאמעג רימ ןבָאה רַאפרעד .ךיורברַאפ ןצנַאג ןופ 5000 עּפַאנק

 ןטקודָארּפ ןופ גנולייטרַאפ עטַאוירּפ ןוא עכעלטנפע טשינ יד ןקיטכיזקירַאב

 עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ןופ גנולײטּפָא-ץנַאניפ רעד ןופ ןעמונעג ןבָאה רימ

 ערעדנַא עגונב) ןעיירעקעב עטַאווירּפ ןיא טיורב ןופ ףיוקרַאפ םעד ןגעוו תועידי

 םעד ןגעוו תועידי זיא'ס עכלעוו ןעמוקַאב וצ ךעלגעממוא ירמגל זיא ןטקודָארּפ

 .ןעמ ןעק 2 רעמונ עלעבַאט רעזדנוא ןופ .(ףיוקרַאפ ןוא ךיורבעג ןטַאוװירּפ

 1942 רָאי ןבלַאה ןטשרע ןיא ָאטעג ןופ גנוזיײּפשַאב ?עלעיציּפָא , יד זַא ,ןעגנירד

 עכלעזַא וצ סָאד ךיז טיצַאב סרעדנוזַאב .טרעסעברַאפ קידנטײדַאב ךיז טָאה

 -- 1942 ינוי ןיא ןוא םַארגָאליק 50 -- 1942 רַאונַאי ןיא) רעקוצ יו ןטקודָארּפ

 זיב רַאונַאי) רעיא ,(ןָאט 5.3 -- ינוי ,ןָאט 17 -- רַאונַאיו סטעפ ,(ןָאט 5
 ,רעטיל 2588 -- רַאונַאי) ךלימ ןוא (קיטש 2100 -- ינוי ,טינרָאג -- לירּפַא

 ,(רעטיל 10,071 -- ינוי

 ָאטעג יד .ןיילק רעייז ןענייז סמוטנַאװק עטרעסערגרַאפ יד ךיוא רעבָא

 םַארג 6 ,לעמ םַארג 20 ךעלטינשכרוד ינוי ןיא ןעמוקַאב טָאה גנורעקלעפַאב

 עטכַארבעג יד .וו .א .א סטעפ םַארג 10 ,שיילפ םַארג 18 ,רעקוצ םַארג 12 ,ןפיורג

 ףיוא וליּפַא טינ טגונעג גנוזייּפשַאב עלעיציּפָא יד זַא ,ךעלטייד ןזיײװַאב ןלָאצ

 ,ןבעל-רעגנוה ַא

 ויטַארעּפָאָאק-ײצילָאּפ ןופ לייטנָא ןסיורג םעד ןעז וצ זיא 2 עלעבַאט רעד ןופ

 :יװ ןטקודָארּפ עכלעזַא וצ ךיז טיצַאב סָאד .ָאטעג ןופ גנוזײּפשַאב רעד ןיא

  טפיוקרַאפ ינוי טַאנָאמ ןיא טָאה וויטַארעּפָאַָאק רעד .ךלימ ןוא סנירג ,טיורב

 טעמכ ,סנירג ןָאט 25.6 ,("טיורב ןלעיציפָא, ןופ טנעצָארּפ 25) טיורב ןָאט 4

 ןייק טינ) ךלימ רעטיל 4,355 ןֹוא ,גנוליײטּפָא-גנוזייּפשַאב יד יוװ רעמ לָאמייוװצ

 | .(ךיק-ךלימ יד יו רעקינייו ךס
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 2 עלעבַאט
 ו

 רָאי 1942 ָאטעג רענליוו ןיא טמַא רעשיטסיטַאטס

 (ןענָאט ןיא) 1942 רָאי ןבלאה ןטשרע ןיא גנולייטראפ-ןטקודָארּפ

 נוי יַאמ לירּפַא ץרעמ רַאורבעּפ רַאונַאי ןטקודָארּפ 1 ל

 1118 195 818 901 6001 680 :לכהיךס ,טױרב
 | ; ןירעד
 640 580 580 520 502 6544 .טּפָאיגנוזײּפשַאב .א
 14 845 116 4 29 26  ךיקייײצילָאּפ יד .ב
 24 10 122 0 - -- ןענָאזרעּפ עטַאוװירּפ .ג

 32 022 9 10 58 22 ה"ס ןּפורג 2
 ; ןירעד
 28 02 23 44 21 2 .טּפָא-גנוזיײּפשַאב .א
 04 0020 6 6 27 5 ךיקדייצילַאּפ .ב

 114 521 78 43 144 3 ה"ס לעמ .3
 | | : ןירעד
 10 50 5 0 5 1.5  .טּפָאיגנוזייּפשַאב .א
 04 01 03 23 19 18 ךיק-יײצילָאּפ .ב

 65 24 43 21 11 5 ה"ס רעוצ 4
 544 28 15 19 14 18 ה"ס ץלאו 5
 10:3 948 0 4 104 60 ה"ס שײלפ 6

 53 09 08 19 11 17 ה"ס סטעפ
 25 09 -- 141 == = רעטוּפ .א
 = --- = 06 14 1: ץלַאמשיריזח .ב
 18 = 08 02 = --- למיוב .ג

 544 407 4943 649 300 9 ה"ס ןסנירג 8
 : ןירעד
 18 67 268 248 5 16.3  .טּפָאיגנוזײּפשַאב .א
 326 340 2255 1 135 6 ךיקדיצילַאּפ .ב

 21500 0 = -- -- -- קיטש ;רעײא 9
 1007 5666 501/ 3858 .5900 2588 ה"ס ,רעטיל ןיא ךלימ .0

 : ןירעד
 5116 3948 8 4 118 40 ךיק-ךלימ .א
 4855 1118 2899 4 42 8 ךיקדיײצילַאּפ .ב

 :עלעבַאט רעד וצ גנורעלקפיוא

 -יײצילָאּפ ,גנולײטּפָא-גנוזייּפשַאב רעד ןופ ןעמונעג ןענייז ןלַאירעטַאמ יד
 ,ץושיטנוזעג ןוא ךיק

 ,18.600 -- 1942 ינוי שדוח ןפיוא גנורעקלעפַאב רעד ןופ דנַאטשוצ
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 :1942 ינוי שדוח ןרַאפ טלײטרַאפ

 ג"ק 111925 טיורב

 , 102300 שיילפ

 , 6514 רעקוצ

 :שדוח ןצנַאג ןרַאפ ןָאזרעּפ ַא ףיוא ךעלטינשכרוד

 .ג"ק 035 -- רעקוצ :ג"ק 055 -- שיילפ ;ג"ק 601 -- טיורב

 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא גנורעקלעפַאביָאטעג רעד ןופ עיצַאזיוװָארּפַא יד

 :ױזַא טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רָאי 1942 ןופ

 ילי שדוח

 -עטַאק רעד רעטנוא ןוא 19,569 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענייז ןטרַאק-טיורב

 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענייז (עקאוו ןיא רעגַאל ןרַאפ) ?עלעיצעּפס , עירָאג

 ,ןטרַאק-טיורב 3

 טסוגיוא שדוח

 :ָאטעג ןיא ןיײרַא ןענייז ןטקודָארּפ עקידנגלָאפ

 ןָאט 1 שיילפ ןָאט 7 טיורב

 ג"ק 0 ןווייה , 9 לעמ

 , 1233 ךָארָאװצ ,/ 6 ןּפורג

 ןָאט 5 רעטוּפ , 5 רעקוצ

 קיטש 0 רעייא , 4 ץלַאז

 טינ ןזיא סָאװ ,סעקרעקוצ ןָאט 2 רעביא ןעמוקַאב ןעמ טָאה םעד ץוח ַא

 :ןעמוקַאב לעיצעּפס ןעמ טָאה רעדניק רַאפ .ןַאלּפ ןיא ןעזעגסיורָאפ ןעוועג

 רעטיל 1280 -- ךלימ ,םַארגָאליק 92 -- קינָאה ,םַארגָאליק 224 -- ןענָארַאקַאמ

 :ךָאװ ַא

 -רעווש 5,720 ,רעניוװנייא-ָאטעג 1423 רַאפ ןעמוקַאב ןעמ טָאה ןטקודָארּפ

 ןעוועג טמיטשַאב זיא'ס עכלעוו רַאפ ,עקידנטעברַא-טַאלג 1,516 ןוא עקידנטעברַא

 ףױא -- טיורב :ןרָאװעג טלייטרַאפ ןענייז ןטקודָארּפ יד .ןילַא טיורב רָאנ

 יָארּפ טימ .ןטרַאקיטױרב 24500 ףיוא ןטקודָארּפ ערעדנַא ,ןטרַאק-טיורב 0

 יָאטעג רעד ןופ רעטעברַאידלַאװ יד טגרָאזַאב ךיוא ןרעוו טיורב ןוא ןטקוד

 (ןַאמ 297 רַאפ) עקווּואנראב ןוא יקשיקטאלג ןופ רעטעברַא יד ןוא גנוטלַאװרַאפ

 .דנַאל -- ענליוו רַאסימָאק-סטיבעג ןכרוד
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 :קעװַא זיא סעיצוטיטסניא רַאפ

 .ג"ק 514 -- שיילפ ,ג"ק 3054 -- סגירג ,ג"ק 2,410 -- טיורב

 ןיא ןעמענּפָא גנורעקלעפַאב יד טגעלפ ,ערעדנַא ןוא לּפָאטרַאק יוװ ,סנירג

 -ָאטעג רעד ןופ רעטעברַאטימ ןוא ןטנַאיצילָאּפ ןבָאה ייברעד .עזַאב-סנירג ַא

 ןפורסױרַא טגעלפ סָאװ ,ייר רעד רעסיוא סעיצרָאּפ ערעייז ןעמוקַאב גנוטלַאװרַאפ

 ןלַאדנַאקס עסיורג

 רַאפ עזַאב עטייווצ ַא טעדנירגעג גנוליײטּפָא-גנוזיײּפשַאב יד טָאה רעבירעד

 :רַאלוקריצ ןקידנגלָאפ טימ םעד ןגעוו טעדלעמ ןוא סנירג

 ,1942 טסוגיוא 0 ,גנולײטּפָא-סגנוזייּפשַאב,

 יָאטעג רעד ןופ רעטעברַאטימ יד ךרוד סנירג ןפיוקנייא סָאד תויה
 טָאה יײר רעד רעסיוא עזַאב-סנירג רעד ןיא יײצילָאּפ ןוא גנוטלַאוװרַאפ
 טרעוו ,גנורעקלעפַאב רעד ייב גנורעטיברַאפ עטכערעג ַא ןפורעגסױרַא
 רַאפ עזַאב-סנירג עלעיצעּפס ַא ןענעפע רימ ,ןטָאברַאפ רעטייוו ףיוא סָאד
 "לרפ 10 זיב 7 ןופ ,13 סַאג ןושַארטס -- יז

 ,1942 רעבמעטּפעס רַאפ גנולײטּפָא-גנוזײּפשַאב רעד ןופ טכירַאב

 :ןטקודָארּפ ןעזעגסיורָאפ ןעוועג ןענעז סע

 ג"ק 7 רעטוּפ ג"ק 7 טיורב

 א 9 לעמ = 8 רעקוצ

 4 3 שיילפ 4, 5 ץלַאז

 +* 78 ןּפױרג

 -- ןעמוקַאב ןעמ טָאה םעד ץוח ַא

 ,רעטיל 400 -- קיסע ,קיטש 1200 -- ףייז ,קיטש 22,293 -- רעייא

 .ג"ק 340 -- ןווייה

 ג"ק 320 ןענַארַאקַאמ ,ג"ק 5 ענַאמ :ןעמוקַאב רעדניק רַאפ

 = 138 סעקרעקוצ ,, 7 קינָאה

 -סנירג רעשיווטיל) "ַאבידַאס, ןופ ןעמוקַאב ןעמ טָאה סנירג ןָאט 0
 5598 -- טָאטש ןיא עקידנטעברַא יד רַאפ 17,509 -- ןטרַאק-טױרב .(טקנוּפ
 1382 -- גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד ןיא עטלעטשעגנָא יד רַאפ ,ןטרַאק-בָאגוצ
 ,ןטרַאק-בָאגוצ

 טָאה ןטקודָארּפ .גנורעדנע ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1942 רעבָאטקָא ןיא

 יד .עיצרָאּפ עשירַא עבלַאה ַא סָאד ןוא ,ןַאמ 14.780 רַאפ ןעמוקַאב ןעמ

 ייד ןעמוקַאב סעיצרָאּפ עטקרַאטשרַאפ ערעייז טפרַאדעג ןבָאה רעטעברַא

 ָאקעד 60 זיב ןרעכעה ןעמ טעוװ טיורב ,ןלעטש-סטעברַא ערעייז ףיוא טקער

 .ךעלטנכעוו (םַארג 600)
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 1942 רעבָאטקָא ןופ טכיראב

 יָארּפ עקידנגלָאפ ןרָאװעג טריפעגניירַא ןענייז שדוח רעבָאטקָא ןיא
 ןָאט 43 -- ץלַאז ,ןָאט 33 -- רעקוצ ,ןָאט 62 -- טױרב :ןטקוד
 ןָאט 25 -- לעמ"ױציוו ,ןָאט 54 -- רעטוּפ ,ןָאט 45 -- ןּפױרג
 ןבָאה רימ .לפָאטרַאק ןָאט 70 ,שיילפ ןָאט 10 ןוא רעיא טנזיוט 3
 ,17.400 -- ןטרַאקיטױרב .לּפָאטרַאק ןָאט 1.600 ףיוא ןרעדרָא

 1942 רעבמעווָאנ ראפ טכיראב

 3822 ןיא ןײרַא רעבָא ,ןעמוקַאב טפרַאדעג ליפוזַא .ןָאט 6 טיורב

 388 , , , , , : , 4 רעקוצ
 284 , א. , , , , 4 ץלַאז
 1022 , 4, .? , : , , 65 לעמ
 5397 , , , , : , , 4 רעטוּפ
 116 8 א א , , , , 12 שיילפ
 -= א א א , , = ג"ק 90 עװַאק
 == 4, א = , , , , 305 ועק

 ןטימ ןעמונרַאפ ןעוועג גנולײטּפָא-עיצַאזיוװָארּפַא יד זיא שדוח םעד ןיא

 לפָאטרַאק טימ ןרעלעק ךס ַא ןטָאשעגנָא טָאה ןעמ .לפָאטרַאק ָאטעג ןיא ןריפניירַא

 ,רעטַאז ַא ןעוועג זיא שדוח רעד .טלייטעג זיײװנסַאמ ןוא

 ןָאט 1,800 ןעמוקַאב טפרַאדעג שדוח םעד ןיא טָאה גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג יד

 "נַאנופ גנולײטּפָא-גנוזייּפשַאב יד טָאה טימרעד גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןוא לפָאטרַאק

 : רַאלוקריצ ןקידנגלָאפ טקישעגרעד
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 ,גנולײטּפָא עניײמעגלַא ,עיצַארטסינימדַארָאטעג,

 ,42 רעבמעווָאנ ןט18 םעד ,ָאטעג

 ,עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ייב ןטלַאטשנַא ןוא ןעגנולײטּפָא עלַא וצ

 69 רעמונ ראלוקריצ
 ןופ רעניווװנייא יד ןבעגוצסױרַא וצ טערט גנולײטּפָא-גנוזיײּפשַאב יד

 ךעלמענ -- ,ןטרַאקיזיּפש יד ףיוא לּפָאטרַאק םוכס ןרעסערג ַא ָאטעג
 ןלעװ םעד ץוח .ןָאּפוק ןדעי ףיוא ָאליק 10 וצ 3 ,2 ,1 סענָאּפוק יד ףיוא
 ָאליק 20 ךָאנ ןעמוקַאב עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ןופ רעטעברַאטימ יד
 .קָאיַאּפ ַא סלַא לפָאטרַאק

 עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ןופ רעטעברַאטימ יד ןכעלגעמרעד וצ ידכ
 םעד ףיוא ייז ןבעג וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ,לּפָאטרַאק יד ןפיוקוצסיוא
 סע עכלעװ ,עמוס רעד ןופ ךיוה רעד ןיא האוולה עלעיצעּפס ַא קעווצ
 יד ,(קיסיירד) קרַאמ 30 יו רעבָא רעסערג טינ ,לּפָאטרַאק יד ןפערטַאב
 ,ךעלעטעצ עלעיצעּפס ןופ םערָאפ ןיא ןבעגעגסױרַא ןרעו טעװ האוולה
 טימ ןעזרַאפ ןוא ןעגנולײטּפָא יד ןופ סרעטייל יד ךרוד ןבירשעגרעטנוא
 יב עירעטלַאהכוביטּפױה רעד ןופ טפירשרעטנוא ןוא לּפמעטש רעזדנוא



 ןבעגעגסױרַא ןרעװ ןלעװ ןעלטעצ עקיזָאד יד .עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד
 יד טױל ,ןעגנולײטּפָא ערעדנוזַאב יד וצ עירעטלַאהכוביטּפױה רעד ךרוד
 .רעטעברַאטימ ערעייז ןופ תומישר עטלעטשעגוצ ייז ךרוד

 רעד ןופ ןטקנוּפ-גנולײטרַאפ יד ןיא ןרעוו ןעמונעגנָא ןלעוװ ןעלטעצ יד
 לפָאטרַאק לָאצ יד ןעװ ,לַאּפ ןיא .טלעג טָאטשנָא גנוליײטּפָא-גנוזיײּפשַאב
 םעד ןלָאצּפָא רעמענּפָא רעד ףרַאד ,קרַאמ 20 יװ רערעמ ןפערטַאב טעװ
 ,םינמוזמ טימ דיישרעטנוא

 שדוח ןיא לָאמ 2 תוריכש יד ןופ טנכערעגּפָא ןרעװ טעװ האוולה יד
 ,עטַאר ַא קרַאמ 5 וצ

 ןליו עכלעוו ,רעטעברַאטימ יד ןופ תומישר יד ןלעטשנעמַאזוצ םייב
 -זײּפש לָאצ יד ןרעװ ןבעגעגנָא יונעג ףרַאד ,האוולה רעד ןופ ןסינעג
 טקיטכערַאב זיא ןָאזרעּפ עדנפערטַאב יד עכלעוו טיול ,ןענָאּפוק ןוא ןטרַאק
 ,לּפָאטרַאק ןעמוקַאב וצ

 ןטיול האוולה רעד ןופ ןסינעג ייז ןענָאק ,רעטעברַא-גָאט יד ךייש סָאװ
 יטפַאהדנַאטש רעד ןופ קיגנעהּפָא ,גנולײטּפָא רעד ןופ רעטייל ןופ ןעזנייא
 ,עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ןיא גנוקיטפעשַאב רעייז ןופ טייק

 יַאב רעד טימ ןקידנעטשרַאפ ךיז ןעמ ףרַאד ןלַאפ ערעדנוזַאב ןיא
 ,רעטלַאהכוב-טּפיוה םעד טימ לעוטנעוװע ,טּפָא-גנוזיײּפש

 תומישר יד ןיא תועידי ענעבעגעגנָא יד ןופ טייקכעלטקניּפ רעד רַאפ
 ןעגנולײטּפָא יד ןופ רעטייל יד ךעלטרָאװטנַארַאפ ןענייז

 (שילױּפ ןיא טפירשרעטנוא)

 טָאה שיטקַאפ רעבָא ,ןָאט 1800 ןעמוקַאב טלָאזעג ןעמ טָאה ,טגָאזעג יו

 לבור 5 -- ןעוועג זיא לּפָאטרַאק יד ןופ ןיירּפ רעד .ןָאט 900 רָאנ ןעמוקַאב ןעמ

 ,לבור 1 ןוא 25 ,ָאליק ַא

 ןענָארַאקַאמ רעדניק רַאפ ןעמוקַאב שדוח םעד ןיא ןעמ טָאה םעד ץוח א

 ,רעייא ןוא סעקרעקוצ

 רָאנ ,לפָאטרַאק טימ רָאנ טינ רעטַאז ַא ןעװעג זיא שדוח רעקיזָאד רעד

 יד ןזַא ,ױזַא ,שיילפ-דרעפ ךס ַא ןיירַא זיא ָאטעג ןיא .שיילפ-דרעפ טימ ךיוא

 -- יירפ שיילפ סָאד ןפיוקרַאפ וצ ןעגנוווצעג ןעוועג זיא גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג

 ,ןטרַאק-טיורב יד ףיוא יוװ זיירּפ ןבלעז םוצ רעבָא ,ןטרַאק ןָא

 ,ןטרַאק-טיורב 17.658 ָאטעג ןיא ןעוועג ןענייז שדוח םעד ןיא

 ןעמוקַאב טָאה גנולײטּפָא-גנוזייּפשַאב יד סָאװ ,ןטקודָארּפ עלַא יד ץוח ַא

 ָאטעג ןיא ןריפוצניירַא טכער סָאד ןעמוקַאב ןרידַאגירב ייר ַא ךָאנ ןבָאה ,טקעריד

 עקיזָאד יד ןעמ טָאה ךעלריטַאנ .בָאגוצ סלַא רעטעברַא ערעייז רַאפ ןטקודָארּפ

 עכעלטע ןעמ טגעלפ לטעצ ןייא ףיוא .סָאמ רעלופ רעד ןיא טצונעגסיוא טכער

 ,ןטקודָארּפ ןריֿפנײֹרַא לָאמ
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 רעבמעווָאנ ןט7 ןופ ןטקודָארּפ עסריפעגניײרַא ןופ טכירַאב ַא רימ ןבָאה ָאד

 ,ירפ רעגיײזַא 8 רעבמעווָאנ ןס9 ןזיב 2

 .טרָאּפסנַארט ;לָאצ עכלעוו סערדַא ןוא ןעמָאנ טייהנייא ול
 לטימ ג"ק ןטקודָארּפ רידַאגירב ןופ ידי

 70,000 לּפָאטרַאק גנוטלַאװרַאפיַאטעג }1

 רעטעמ 2 ץלָאה ראטאט קָארָאס יי 2

 6 4 : 6/1 רענמיר ,טרַאה רעדער ץטירפ 3

 ג"ק 2.000 לּפָאטרַאק ,סודיפַאל 4
 רעטעמ/ 2 ץלָאה 6/11 יקסנַאימשָא

 ָאטיוא ג"ק 2,500 לפָאטרַאק ,עוויר ןאגאק צילָאּפץש 5 ֹל טללל י-ץיוז
 16/23 רעקצינדור

 ,רעגרעב עּפָארײא לעטָאה 6
 רופ 1 ,/ 8958 ? 9/23 יקסדיל

 -יײצילַאּפ םעד) סנעג בוטשירעדייננש .?
 ןרופ 2 א 0 : (רעדורב ספעש = |

 ,רעכַאמרעמַאק ָאּפַאטשעג 8
 ץ7 2 זײ 1690 7 1 ַאנושַארטס

 ,טיועל -ץוש ןוא יטסניד 9
 רופ 1 א 0 : 21/17 עשישטייד גנוטלַאװרַאפ-רעדיילק

 1 00 ,ןייטשלערעּפ עקווובמעד .0
 : : : 3 ַאנושַארטס |

 -טפנוקרעטנוא 1
 , 1 , 0 , ןיקצָאמ גנוטלַאװרַאפ

 ןרופ 2 4, 0ׂ : יקסלוביצ ךיקדליצילָאּפ 2
 ,סנירג ןיוועל .לײטּפָא-ָאטעג 3

 , 2 " 7500 לפָאטרַאק

 ,שטיוװָאמַארבַא -טסנידייוב סערעה 4
 רופ 1 "800 לפָאטרַאק 6/1 יקסלעוװַאש עלעטש

 ,רעקסניּפ ! עקווּוניזנעב 5
 "ראטאט 40 ןופ רעטעמ 7 ץלָאה 23/1 רעקצינדור ק

 , 40 , 8, 35 , 13 רעקצינדור ,ןאראו  קרַאּפ-סטעטינַאס 6
 ג"ק 30.600 לּפָאטרַאק עזַאב 7

 -ָאטש יד ןיא רעטעברַא עקידנטעברַא-רעוושישיזיפ רַאפ ןטקודָארּפ ןעוועג ןענייז סָאד

 ןדנעוו טפרַאדעג ךָאװ עדעי ךיז ןעמ טָאה ,ןעמוקַאב וצ סָאד ידכ .רעצעלּפ-סטעברַא עשיט

 רעטייוצ ַא ןוא טסקעט רעשישטיײד רעד טמוק ָאד) :רַאילומרָאפ ןקידנגלָאפ טימ

 ,(טסקעטיגנוקינײשַאב

 .ןיזנעב) עפורגי-סטעברַא ַאזַא

 ,טנגעג ַא -- רַאטַאט קָארָאס 2

 ,ץַאלפ-סטעברַא ןַא -- ָאפעד סטעטינַאס 3
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 1942 רעבמעצעד ראפ טכיראב

 :ןטקודָארּפ עקידנגלָאפ ָאטעג ןיא טריפעגניײרַא

 ,ןָאט 6 -- רעקוצ ,ןָאט 35 -- טיורב טָאטשנָא לעמ-ןרָאק ,ןָאט 52 -- טיורב

 -- רעטוּפ ,ןָאט 4 -- לעמיןצייו ,ןָאט 23 -- ןּפיורג ,ןָאט 35 -- ץלַאז

 -- לּפָאטרַאק ,קיטש טנזױט 10 -- רעייא ,ןָאט 18 -- שיילפ ,ןָאט 2

 ,ג"ק 630 -- ענַאמ ,ג"ק 135 -- סעקרעקוצ ,ןָאט 0

 ,17.845 ןעוועג ָאטעג ןיא ןענייז ןטרַאק-טיורב

 צ

 ,קיאור, א טריפעג טָאה ָאטעג סָאד ןעוו ,1942:42 ןופ רעטניוו ביײהנָא

 ךיז וצ ןעיצוצוצ ןבעל ןיא ןעגנַאגעג ןדירפ ןוא ןסנעג זיא ,ןבעל "לַאמרָאנ

 ,גנוטלַאװרַאפ ןדיי רעד ןופ לַאנַאסרעּפ ןצנַאג םעד ךיוא יו ,ץנעגילעטניא יד

 ךס ַא קיסעמשינטלעהרַאפ ןעמוקַאבנײרַא ןַאד טגעלפ גנוטלַאװרַאפיָאטעג יד ,תמא

 יו ,ןרילוּפינַאמ טנעקעג יז טָאה ,טנַאה ריא ןיא ץלַא קידנבָאה ןוא ,ןטקודָארּפ
 ,טלָאװעג ךיז טָאה ריא

 ייברעד -- ןגייטש טגעלפ ןכיק יד ןיא ןגָאטימ לָאצ יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 ,(טנעצָארּפ 80 ייב) טסיזמוא סָאד ןעמוקַאב ןשטנעמ לָאצ עטסערג יד טָאה
 -לַאװרַאפ-ָאטעג יד טגעלפ -- סיורג ןעוועג זיא טײקמערָא יד זַא ,טזיײװַאב סָאװ

 רעד רַאפ ןטרַאק-בָאגוצ ,סעימערּפ ,סקָאיַאּפ רעמ ץלַא ןלייט קיטומסיורג גנוט

 ןבָאה טלָאװעג ןבָאה ןדירפ טימ סנעג עכלעוו ,עטמַאַאב-ָאטעג ןוא ץנעגילעטניא

 םעד ןעיצוצּפָא ידכ ,רװװענַאמ רעלעיצעּפס ַא ןעוועג זיא סָאד .טייז רעייז ףיוא

 ,ענעדירפוצ טינ ערעדנַא ןופ ןוא טנוב סנַאמזַאלג ןופ םלוע

 יד ןטרַאק-בָאגוצ ןבעגסױרַא ןגעוו רַאלוקריצ ַא ךיז רַאפ רימ ןבָאה טָא

 .עיצַארטסינימדַארָאטעג רעד ןופ רעטעברַאטימ

 ,1943 רַאורבעּפ ןט3 םעד ,192 רעמונ גנוליײטּפָא-זייּפשַאב .ָאטעג רענליוו
 ןופ רעטייל םוצ
 ןפיוא סעטרַאק-בָאגוצ ןעמוקַאב גנולײטּפָא רעייא ןופ רעטעברַאטימ יד

 ץוח ,רעטעברַאטימ עטריטַאטע ןסינעג סעטרַאק יד ןופ .שדוח ןקידנפיול
 ןזיב ןלעטשוצ טפרַאד ריא .1943 ,1/1 ןכָאנ ןטעברַא סָאװ רענױליגָאט
 לָאצ יד רָאנ ןבעגעגנָא ןייז לָאז סע ןכלעוו ןיא ,ווירב ַא .ח.ד ןט4
 : רעטסומ ןקידנגלָאפ ןטיול ןרעוו ןבירשעג ףרַאד ווירב רעד .רעטעברַאטימ

 .גנולײטּפָאיזײּפשַאב רעד וצ 3 םעד

 (גנולײטּפָא)

 סעטרַאקיבָאגוצ ןעמוקַאב ֹוצ טכער ןבָאה גנולײטּפָא ןיא זדנוא ייב

 .רעניול-גָאט =... עטריטַאטע 2 1943 רַאורבעֿפ שדוח ןפיוא

 גנולײטּפָא ןופ רעטייל ןעמַאזוצ
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 ןייק ןענעק ,סקָאיַאּפ זיא'ס עכלעוו ןופ ןסינעג עכלעוו ,רעטעברַאטימ
 .ןעמוקַאב טינ סעטרַאקיבָאגוצ

 טגָארט רעטעברַאטימ לָאצ רענעבעגעגנָא רעד ןופ טייקיטכיר רעד רַאפ
 ,גנולײטּפָא ןופ רעטייל רעד תוירחא יד

 א12060תנתמס פאץזוטפ יקצולס .ח גנולײטּפָא ןופ רעטייל

 "סויריקס ָאמיניטיַאמ

4 

 ןוא טריזינַאגרָאער גנוליײטּפָא-גנוזײּפשַאב יד ךיז טָאה 1943 רַאורבעפ ןיא
 טמענ עכלעוו ,גנוליײטּפָא-גנולײטרַאפ ןוא -גנוגרָאזרַאפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס
 :סעיצקעס עקידנגלָאפ םורַא

 ,גנוגרָאזרַאפ-ןטקודָארּפ
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 ,ןכיק

 ,עירטסודניא עכעלטפַאשטריװ

 ,ןיזַאגַאמ רעשינכעט

 -ײטּפָא עיינ יד טלעטשעגנעמַאזוצ ןיוש טָאה 1942 רַאונַאי רַאפ טכירַאב םעד
 :טנעמוקָאד ַא זיא טָא .גנול

 ,גנוליײטּפָא-גנוגרָאזרַאפ ןוא -גנולייטרַאפ .ָאטעג רענליוו,
 ,1943 רַאורבעפ ןט5

 .רעײטשרָאפיַאטעג ןרעה םוצ

 1943 ראונאי ראפ טכיראב

 טפרַאדעג טָאה רַאונַאי ןיא

 ןעמוקַאב ןרעוו טריפעגניירָא

 בוח ןטלַא ןפיוא עקירעביא סָאד ןָאט 8 ןָאט 8 טיורב 41
 2 2 2 ײ ײ * 5 א, 5 ןפיורג .2

 א 2 א, 2 לעמ-ןצייוו 3

 , 4 , 4 ץלַאז 4
 , 2 , 5 .רעקוצ 5
 , 0 , 0 שיילפ 6
 סטעפ-ריזח 7

 ,. 2 , 55 לייא ןוא
 , 5 , 75 לעמררָאק 8
 א 3 א 3 ןרָאק .9

 , 5 , 5 לפָאטרַאק .0
 , 1 , 10 סעקַאװב 1
 , 2 , 12 עקשטורק 2



 ,ג"ק 135 -- סעקרעקוצ .1 :ןעמוקַאב רימ ןבָאה רעדניק רַאפ

 ,ג"ק 438 -- טיווקסיב .4 ,ג"ק 320 -- ענַאמ .3 ,ג"ק 170 -- קינָאה .2

 רַאפ רעייא .7 ,ג"ק 100 -- דַאלעמרַאמ ,6 ,ג"ק 305 -- ןענָארַאקַאמ 5

 ,(ענעסקַאװרעד טימ ןעמַאזוצ) קיטש 9,000 -- רעדניק

 ןופ ןטקודָארּפ ןרָאװעג ןעמונעגרעביא רַאונַאי ןיא זיא םעד ץוח

 .קרַאמ 116.000 ןופ עמוס ַא ףיוא וויטַארעּפָאָאקרײצילַאּפ

 ןענייז שדוח םעד ןיא .ןקידירּפַאב רַאונַאי ןיא ןטקודָארּפ ענעמוקַאב יד

 ,ןטרַאק-טיורב 17.801 ןעוועג

 :טָאטש ןיא עקידנטעברַא רַאפ ןבעגעגסױרַא ןוא ןעמוקַאב ןבָאה רימ

 -- 2 ץַאז ןטיול ,ןָאזרעּפ 408 -- 1 ץַאז ןטיול ,עקידנטעברַא-רעווש רַאפ

 : .ןָאזרעּפ 3

 ,טיורב :ףיוא ןטרַאקיבָאגוצ ןעמוקַאב ןבָאה ָאטעג ןופ עטלעטשעגנָא יד

 .יֵקיַאַּפ ןבעגעג לָאמ 2 ןוא ץלַאז ,ןּפיורג ,לעמ ,רעקוצ

 1945 ראורבעפ שדוח ןראפ טכיראב

 םוצ טרעדנעעג עגַאליעיצַאזיװָארּפַא יד ךיז טָאה שדוח םעד ןיא
 ירַאפ עטצעל יד בילוצ ןוא ןטײקירעװש-טרָאּפסנַארט בילוצ ,ןטכעלש
 יד ןעװ ,רָאנ טציא זדנוא ןעמ טיג ןרעדרָא .טכַאמ רעד ןופ ןעגנונעדרָא
 ןרעדרָא יד .רַאסימָאקיסטיבעג םעד ךרוד טקיטעטשַאב טרעוו גנורעדָאפ
 לָאצ רערעסערג ַא ןיא ןטקודָארּפ ןגעקַאד ,שדוח ןצנַאג ַא ףיוא ןענייז
 רימ .ללכב סיורָאפ טינ ךיז ןעעז -- רעדניק .ןעמוקַאב וצ רעווש זיא
 :ןעמוקַאב ןרעדרָא טול ןפרַאד

 !ןָאט 15 -- ןּפױרג ,ןָאט 84 -- לעמרצייװ ,ןָאט 58 -- טיורב
 .ןָאט 10 -- שילפ ,ןָאט -- רעקוצ :עקידנטעברַא-רעווש רַאפ

 : שדוח רַאורבעפ ןופ דליב לופ ַא רימ ןבָאה טכירַאב ןקידרעטייוו ַא ןיא

 ןטקודָארּפ ףיוא ןרעדרָא ענעמוקַאב

 טפיוק טריפע) ירעווש רַאפ רעד רַאפ ןטקודָארּפ .נל

 עקידנטעברַא גנורעקלעפַאב

 ג"ק 41982 ג"ק 4225 ןָאט 4 ןָאט 5 טױרב
 ,/ 8000 , 5000 , 5 , 48 ןּפיורג = .
 ,/ 6305 , 6028 , 21 ,/ 68 לעמךױצײװ 3
 , 1440 , 0 == --- לעמיזרָאק 4
 א 4100 . 4600 ג"יק 0 2 3 ץלַא 5

 א 5952 , 3 ײ 930 2 4 רעקקזצ 6

 ײ 16910 . 19055 ןָאט 5 ײ 8 שיילפ .1

 א 1630 , 2 -- / 1 לייאמוב 8

 -- - ג"ק 0 2 סטעפ 9 2

 2 435 , 47 יז 100 ג"ק 0 עווַאק 0

 קיטש 2660 קיטש 4 -- קיטש 44 רעייא 1

 ג"ק 45 ג"ק 50 -- ג"ק 5 ןווייה 2

 2 10 ; 17 -- א 71 קינָאה .3

 ןָאט 55 ןָאט 24 -- .- לפָאטרַאק .4

 ט+ : 3 :- ט- טיורק 5



 ,טמוק סע יװ רעמ ןעמוקַאב שדוח םעד ןעמ טָאה ןטקודָארּפ ערעדנַא יקר
 | .תובוח ןעמונעגּפָא טָאה'מ לייוו

 ,רעייא ןוא קינָאה רָאנ ןעמוקַאב ןעמ טָאה רעדניק רַאֿפ

 .ןטקודָארּפיבָאגוצ ןעמוקַאב ןבָאה ָאטעג ןופ עטלעטשעגנָא יד

 2344 .2 ץַאז ןטױל ןטרַאק 2269 .18.127 ןעוועג ןענייז ןטרַאק-טיורב
 .1 ץַאז ןטױל ןטרַאק

 ןיא זַא ,ןבעגעגנָא זיא ,ןציזַאב רימ עכלעוו ,ןציטָאנ עטצעל יד ןיא
 .ןָאזרעּפ 15,008 רַאפ ןטקודָארּפ ןעמוקַאב רימ ןלעװ ץרעמ

 ןָאט 8 -- לעמרצייװ ,ןָאט 5 -- ןּפיורג ,ןָאט 50 ָאקריצ -- טיורב
 ןָאט 4 -- סטעפ ,ןָאט 10 -- שיילפ ,ןָאט 4 -- ץלַאז ,ָאט 5 -- רעקוצ
 רעד ןופ עטלעטשעגנָא יד טימ ןעמַאזוצ) עקידנטעברַא 4241 רַאפ ה"ס
 -- טיורב :עמרָאנ ןייא טול עקידנטעברַא עלַא רַאפ .(גנוטלַאװרַאפדָאטעג
 .ג"ק 0.2 -- ץלַאז ,0.4 -- ןּפיורג ,0.32 -- סטעפ ,ג"ק 1 -- שיילפ ,ג"ק 3

 ןכיקיסקלַאֿפ

 ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ םתס ןוא עמַאזנייא ,עקיטפרעדַאבטיונ ןפלעה וצ ידכ

 גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג יד טָאה ,ךיז רַאפ ןסע סייה רעלעט ןייק ןכָאק טנעקעג טינ

 טלעג רַאפ סענָאב ףיוא ּפוז ןבעגסױרַא ןעמ טגעלפ טרָאד .ןכיקסקלָאפ ןפַאשעג

 ןופ טייקיטעט רעד וצ ךיז טיצַאב 2 רעמונ עלעבַאט רעזדנוא .טסיזמוא רעדָא

 ןיא ןעוועג זיא ןגָאטימ ענעבעגעגסױרַא לָאצ עטסערג יד .ָאטעג ןיא ןכיק יד

 לָאצ יד ךיז טרענעלקרַאפ ךָאנרעד .ךעלגעט 2241 -- 1942 רַאורבעפ טַאנָאמ

 ןגנערטש םעד טימ ךיז טרעלקרעד סָאד .לירּפַא טַאנָאמ ןיא ,ךעלגעט 2452 זיב

 ךיק ןיא ּפוז ןעמענ טגעלפ סע רעוו) ןכיק יד ןיא ןטרַאקיטיורב יד ןענָאמפיוא

 ,(עטרַאק טירב רעד ןופ סענָאּפוק ענייז ןופ לייט א ןבעגּפָא ןומ טגעלפ

 ,ךעלגעט ןגָאטימ 2115 זיב לָאצ יד רעדיוו טגייטש ןטַאנָאמ ייווצ עטצעל יד ןיא

 עטסיזמוא טנעצָארּפ ןופ סקּוװ רעקידרדסכ רעד זיא שיטַאמָאטּפמיס .ינוי ןיא

 רעשיטַאמעטסיס ַא ןופ זיײװַאב ַא ,ינוי ןיא 80 זיב רַאונַאי ןיא 48.7 ןופ .ןגָאטימ

 סקּוװ רעד טזייווַאב עקיבלעז סָאד .גנורעקלעפַאביָאטעג רעד ןופ גנומערָארַאפ

 רַאונַאי ןיא ךעלגעט 282 ןופ ,רָאי ןבלַאה ןרַאפ ןטױרבטנװָא לָאצ רעד ןופ

 ןבעגעגסױרַא טינ טסיזמוא ללכ ךרדב ןרעװ ןטױרבטנװָא .ינוי ןיא 728 זיב

 רָאי ןבלַאה ןרַאפ ןטיױרבטנװָא עטסיזמוא ןופ טנעצָארּפ רעד זיא ןגעווטסעדנופ

 ,טנעצָארּפ 10.8 ףיוא 5.6 ןופ ןסקַאװעג
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 ייווצ רעמונ עלעבאט

  ,רָאי 1942 .ָאטעג רענליוו ןיא טמא רעשיטסיטַאטס

 2 רעמונ עלעבַאט

 ןיא ןבעגעגסױרַא גנוזײּפשַאב

 רַאונַאי

 86.227 ןגָאטימ לָאצ ענײמעגלַא

 29 עטסיזמוא ןופרעד

 27 עטסיזמוא 2

 לָאצ עכעלטינשכרוד

 262 ףעלגעט ןגָאטימ

 8,154 ןטױרבסנװַא לָאצ ,גלָא

 430 עטסיזמוא ןופרשד

 566 עטסיזמוא 8

 לָאצ עכעלטינשכרוד
 282 ךעלגעט ןטױרבטנטווַא

 1942 רָאי ןבלַאה ןטשרע ןיא ןכיק יד

 יָבְךיי יאמ לירפַא ץרעמ .רבעפ

7 94,933 13,580 8698 93,449 

2 60,130 58,118 65.468 14,166 

 280 22 עי 60 59

3115 2808 2432 3082 4 

21,831 14154 9088 9202 58 

2,304 2,101 1,179 2 19 

108 142 19 19 66 

128 26 303 303 333 

 ,גנולײטּפָא-גנוזײּפשַאב רעד ןופ ןעמונעג ןענייז ןלַאירעטַאמ עקידנגלָאּפ יד

 ,ךיק-יײצילַאּפ ןוא ץושי-טנוזעג

 ןרָאװעג טכיורברַאפ זיא 1942 ינוי ןוא יַאמ םישדח יד ןופ ךשמ ןיא

 :ןכיק יד ןיא
 ינוי ןיא יַאמ ןיא

 גיק 5 ג"ק 997 ןּפיורג
 א 5 א 8 סעברא

 ../ 0 , 6 לעמ-ןצי
 * 70 , 4 לעמיוראק

 א 5 * 0 סטעפ

 בורק םעד ןופ ,ןגָאטימ 9,800 ןבעגעגסױרַא טָאה סנייא רעמונ עסַאק יד

 יד ןופ רעטעברַא ןוא עטלעטשעגנָא-ײצילַאּפ רַאפ ,ןגָאטימ-החנה 0

 .עווַאק רעזעלג 320,000 ןוא ,ןטַאטשרַאוװ

 :ןטױרבטנװָא ןבעגעגסױרַא טָאה ךיקדייצילַאּפ יד

 םישדח
 ןופרעד ענעבעגעגסיױרַא לָאצ

 עטסיזמוא ןטױרבטנוװַָא

 265 201 רַאונַאי

 20 28 רַאורבעפ

 793 260 ץרעמ

 1,648 2699 לכהיךס
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 ןגָאטימ ענעבעגעגסױרַא לָאצ יד זיא 1942 ןופ םישדח עקידרעטייוו יד ןיא 277
 עטסיזמוא לָאצ יד זיא ייברעד ,טנזיוט טרעדנוה זיב ןעגנַאגרעד ןטיורבטנוװָא ןוא

 ,טנעצָארּפ 80 זיב ןגיטשעג

 צ

 רעד ךרוד טלעטשעגוצ ,טכירַאב ןקידנגלָאפ רימ ןבָאה 1943 רַאונַאי רַאפ

 :ןכיק יד ןופ גנוטייל
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 טימ ,ןטױרבטנװָא ןוא ןגָאטימ טנזיוט 120 ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןכיק עלַא
 טלַאפ ןופרעד לייט רעסיורג ַא .1942 רעבמעצעד ןיא יו רערעמ טנזיוט 0
 ןופ ,אפוג ָאטעג ןיא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןרעגַאל יד ףיוא סיוא
 ןיא ,7000 -- עטסיזמוא .ץניװָארּפ רעד ןופ רעטעברַא ענעמוקעגנָא יד
 ַא רַאפ לָאצּפָא רעד זיא רַאונַאי ןט19 ןופ .ליפוזַא ךיוא --- שדוח ןקירָאפ
 -רָאזרַאפ עלַאיצָאס יד .לבור 5 ףיוא לבור 45 ןופ ןרָאװעג טרעכעהעג גָאטימ
 ,3,45 ןטקודָארּפ עיור) .ר 417 טפערטַאב טסָאקטסבלעז רעד ,,ר 4.5 טלָאצ גנוג
 ,ּפוז-ןּפיורג טכָאקעג לָאמ 15 ןעמ טָאה שדוח םעד ןיא .(0.72 עיצַארטסינימדַא
 -- שיילפ טימ ,ןגָאטימ 7 ןעוועג ןענייז טיורב טימ .ּפוז-סנירג לָאמ 6
 ,ןגָאטימ 3

 עקידנגלָאפ ןרָאװעג טכױרברַאפ ןענייז 1942 רַאונַאי שדוח ןבלעז ןיא
 ; ןטקודָארּפ

 -ןצייו ,ג"ק 266 -- סעברַא ,ג"ק ךפד -- ןפיורג ,ג"ק 1498 -- טיורב
 ,ג"ק 17.600 -- לּפָאטרַאק ,ג"יק 600 -- לעמדרַאק ,ג"ק 261 -- לעמ
 .ג"ק 7,800 -- סנירג

 וצ ףיוא םָארטש ןשירטקעלע ןכיורבעג וצ טָאברַאפ ןטימ תוכייש ןיא
 .םיהַא ףיוא עװַאק -- ירפ 8 זיב גָאטרַאפ 5 ןופ סױרַא רימ ןביג ,ןכָאק
 -סױרַא רימ ןבָאה רַאונַאי שדוח ןיא .קרַאמ 1.2 טסָאק עװַאק רעטיל 1
 ,עװַאק רעטיל 5.000 ןבעגעג

 ףיוא עּפַאק עטייוצ יד טנפעעג 1943 רַאונַאי ןט12 םעד .ןעעפַאק
 טנזיוט 35 -- ןעעפַאק עדייב ,ירפרעדניא עװַאק רעזעלג 600 ,1 רעלעװַאש
 עטשרע יד .סעקּפַאנַאק טנזיוט 4 ןוא ייט רעזעלג טנזיוט 25 ,עװַאק רעזעלג
 ,קרַאמ 2.5 וצ 950 ;1850- ןגָאטימ :12 רעקצינדור גָאר ןפיוא עּפַאק
 קרַאמ טנזױט 11 -- ןעעפַאק עדייב ןופ חוויר רענייר .מ 1.9 וצ 0
 ,(לבור עשיטעיווָאס 10 = קרַאמ ַא)

 1944 ראורבעפ ראפ טכיראב

 לייוו ,רעקינײװ טנזיט 8 טימ ,ןטױרבטנװָא ןוא ןגָאטימ טנזיט 2

 געט 3 טימ זיא שדוח רעד ןוא ,ןבילקעגסױרַא ךיז ןבָאה ןרעגַאל ךס ַא

 ,לָאמ 8 -- ּפוזיסנירג ,לָאמ 20 -- ּפוז-ןּפיורג ,70.600 עטסיזמוא .רעצריק

 -- ןטקודָארּפ ןופ טסָאקטסבלעז .לָאמ 4 -- שיילפ ,לָאמ 6 -- טיורב טימ

 -- סעברַא ,ג"ק 920 -- ןּפױרג ,טכיורברַאפ ג"ק 1450 -- טיורב .לבור 7

 -- ץלַאז ,ג'ק 560 -- לעמיןרָאק ,ג"ק 220 -- לעמ"ןצייוו ,ג"יק 0



 -- סנירג ,14500 -- לּפָאטרַאק ,110 -- סטעפ ,940 -- שיילפ ,ג"יק 0

 1,000 רעביא סױרַא ןכיק יד ןביג ךעלגעט .ג"ק 105 -- עווַאק ,0

 :ןעמ טפיוקרַאפ ןעעפַאק יד ןיא .קֹרַאמ 1,500 -- חוויר .עוװַאק רעטיל

 .סעקרעקוצ ,עקלַאניס ,ץכעגייט ,ןטָארברעטוב ,ייט ,עװַאק

 ךיק ערשכ

 ןופ רעציזרָאפ ןוא טַאטוּפעד-םייס םענעזעװעג ןופ וויטַאיציניא רעד טיול

 ,עשרַאװ ןופ םייהנקָארט רָאטַאנעס ןוא גרעבצנימ לבייל הליהק רעשזדָאל רעד

 עשיטעיווָאס יד סָאװ םעד תמחמ ,ענליוו ןיא ןקעטש ןבילבעג ןענייז עכלעוו

 ןרָאװעג ןפַאשעג ָאטעג ןיא זיא ,עזיװ-רָאפסױרַא ןייק ןבעגעג טינ ייז טָאה טכַאמ

 -ָאװש ַא) ןשטיװָארָאה ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא זיא עכלעוו ,ךיק ערשכ עסיורג ַא

 טָאה ,סַאג יקסלעװַאש ףיױא ךיק ערשכ עקיזָאד יד .(קורק ןַאמרעה ןופ רעג

 טכַארברַאפ ןבָאה רימ סָאװ חסּפ לָאמ ייווצ יד ,ץנעווקערפ עסיורג ַא טַאהעג

 ,תוצמ ןקַאבעג טרָאד ןעמ טָאה ָאטעג ןיא

 ףךיק-:יצילַאֿפ

 ךיז טָאה ,טַארנדי רעד ןעוועג זיא סע ּוװ ,6 רעקצינדור ןופ ףיוה ןיא

 רַאפ ךיק עסיורג עלעיצעּפס ַא טנפעעג ,געטיָאטעג עטשרע יד ןיא ,ךיילג

 ּפֹוז ןבעגעגסױרַא ךיק עקיזָאד יד טָאה ןלַאפ-םַאנסיױא עסיוועג ןיא ,ןטסיצילָאּפ

 ,טײל-ײיצילַָאּפ טינ וצ ךיוא

 ויטַארעּפָאָאק-יצילַאּפ

 ,טַארנדי ןופ רעטעברַאטימ יד ןטקודָארּפ עקיליב טימ ןגרָאזַאב וצ ידכ

 -טימ עלַא טרעהעג ןבָאה ריא וצ .וויטַארעּפָאָאק-ײצילַאּפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא

 ןופ ןָאזרעּפ ןייא יו רעמ טינ רעבָא ,סעיצוטיטסניאיָאטעג יד ןופ רעטעברַא

 יו רעמ ןסָאנעג ןבָאה סָאװ ךס ַא ןעוועג רעבָא ןענייז שיטקַאפ .עילימַאֿפ ַא

 החּפשמ ןייא ןיא ןעמעניעילימַאפ יד לייוו ,עילימַאּפ ַא ןופ ןָאזרעּפ ןייא וצ

 רעד .סעיצַאניבמָאק-ענייש יד בילוצ ,ענעדיישרַאפ ןעוועג לָאמטּפָא ןענייז

 לָאמ ןייא רעדָא ,ךָאװ עדעי ןטקודָארּפ ןבעגסױרַא טגעלפ וויטַארעּפָאַָאקדיײצילַאּפ

 רַאפ עציטש עלַאסָאלָאק ַא ןעוועג זיא סָאד ,ןזיירּפ עקיליב וצ ,ןכָאװ ייווצ ןיא

 ,טַארנדוי ןופ עטמַאַאב יד

 ןביירשרַאפ ןגעוו קעטָאילביב רעד וצ טקישעגוצ גנודלעמ ַא רימ ןבָאה ָאד

 -ָאטעג עלַא ןעמוקַאב ןגעלפ ןעגנודלעמ ענױזַא .ןטקודָארּפ לקעּפ ַא ףיוא ךיז

 ,קיטייצכיילג סעיצוטיטסניא
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 1942 רָאורבעפ ןט16 םעד ,גנוטלַאװרַאֿפ-װיטַארעּפָאָאק,

 גנודלעמ

 םעד ,קיטסניד ןופ זַא ,גנוטלַאװרַאפ-װיטַארעּפָאָאק יד טעדלעמ טימרעד
 ףרַאד ,גָאטימכָאנ רעגײזַא 5 ,.ח .ד ןט18 םעד ,ךָאװטימ זיב ,.ח .ד ןט7
 ןרעװ ןגָארטעגנײרַא (6 רעקצינדור) וויטַארעּפָאַָאק-יײצילָאּפ ןופ עפַאק ןיא
 רַאפ לבור 80 ןוא רעדילגטימ יד ןופ המישר ַא גנולײטּפָא רעייא ךרוד
 ;לבור 26 ֹוצ טיורב ָאליק 2 (1 :ןטקודָארּפ עקידנגלָאפ רַאפ דילגטימ ןדעי
 ןטקודָארּפ יד .לבור 80 ןעמַאזצ .ר 28 לעמ-ןצייוו ָאליק רעבלַאה ַא (2
 גָאטימכָאנ רעגײזַא 16 זיב ירפ 9 ןופ 212 םעד תבש ןעמוקַאב ןעמ ןעק
 .עקסלעווַאש ףיוא

 ןענעק ,רָאי 7 זיב רעדניק ןבָאה עכלעו ,רעדילגטימ :גנוקרעמַאב
 טעװ ךלימ יד .לבור 35 רַאפ ךלימ רעטיל 34 ַא קילָאמנײא ןעמוקַאב
 ירפ 9 ןופ 6 רעקצינדור ףיוא ךָאװטימ ןוא קיטסניד ןרעו ןבעגעגסורַא
 .גָאטימכָאנ רעגײזַא 12 זיב

 .ןיײטשטור .ש -- רַאטערקעס

 יקיַאֿפ

 טריפעגנייא ןסנעג ןופ וויטַאיציניא רעד טול טָאה גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג יד

 יד רַאפ ןטקודָארּפ ךעלקעּפ ערטסקע -- יקיַאּפ עלעיצעפס 1942 רעמוז בױהנָא

 ךיא לייצרעד טרָא ןטייווצ ַא ףיוא .סעיצוטיטסניא-ָאטעג יד ןופ רעריפנָא-טּפױה

 ,עטמַאַאב עקירעביא יד ייב ןפורעגסױרַא טָאה סָאד עיצקַאער ַא רַאפ סָאװ ,יונעג

 ךיוא יו ,ץנַאטנעזערּפער רעלענַאיסעּפָארּפ רעד ןופ טסעטָארּפ ןופ קורד ןרעטנוא

 קיטלַאװעג םעד ןופ ךיוא יװ ,עגַאל-עיצַאזיוװָארּפַא רערעסעב רעד ןופ קילכבנָא ןיא

 -רַאפ יקיַאּפ יד ןענייז ,טַארַאּפַא-ןטמַאַאב ןטסקינייוועניא םענעסקַאװעגרעדנַאנופ

 -גריפנָא ןעמונרַאפ ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד ןבָאה ,ךעלריטַאנ .ןרָאװעג טרעטיירב

 ערעכעה ןעמוקַאב ,ּפעק-ןּפרַאק יד וצ טנעָאנ ןעוועג ןענייז ןוא ןטמַא עקיד

 ןגעלפ עכלעוו ,עטלעטשעגנָא עלַא ןופ המישר ַא ָאד גנערב ךיא .סעמרָאנ

 .טמוקַאב ןעמ קָאיַאּפ רעמונ ַא רַאפ סָאװ טײדַאב רעפיצ יד .יקיַאּפ ןעמוקַאב

 רעלסעד ןוא סנעג .רעדילגטימיטַאר ,ןדיי 5 יד ןעמוקַאב ןבָאה סנייא רעמונ םעד

 יקיַאּפ עכלעזַא ןבלַאהטרעדנַא ןעמוקַאב ןגעלפ

 ןעמוקַאב ןעמ טגעלפ יקיַאּפ יד .5 ,4 ,2 ,2 רעמונ ַא ןעוװעג זיא רעטייוו

 (ןעגנורעדנע עניילק טימ) ןעמוקַאב ןעמ טגעלפ 5 רעמונ ףיוא .ךָאװו עדעי

 לעמ לסיב ַא ןוא רעקוצ ג"ק 14 ,שיילפ ג"ק 1 ,רעטֹוּפ ג"ק 14 ,טיורב ג"ק 3

 ןוא טלּפָאד ןעמוקַאב ןגעלפ ןרעמונ ערעכעה יד .ןטייקיניילק ערעדנַא רעדָא

 ןעוועג ןענייז רעמונ רעטייווצ ןוא רעטשרע רעד .רעמ ךס ַא ךָאנ ןוא קיכַאפיירד

 ,ןטקודָארּפ קעּפ עסיורג
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 1942 רעבמעטּפעס ןיא .שדוח ןדעי ןסקַאװ טגעלפ רעמענ יד ןופ לָאצ יד

 .ןָאזרעּפ 181 -- 23 רעמונ םעד ,ןָאזרעּפ 56 ןעמוקַאב 2 רעמונ קָאיַאּפ םעד ןבָאה

 204 -- 3 רעמונ ,59 -- 2 רעמונ :רעבָאטקָא ןיא

 ,64 -- יקיַאּפ 52 ,ןָאזרעּפ 14 -- (5 רעמונ ןופ) יקיַאּפ 24 :רעבמעוװָאנ ןיא

 232 -- 14 ,64 -- 92 ,ןָאזרעּפ 16 -- 34 :רעבמעצעד ןיא .!ןָאזרעּפ 212 -- 4

 .ןגיוא יד ןרימשרַאפ וצ ךעלקעּפ עניילק לעיצעּפס ןעוועג ןענייז סָאד ,ןַאזרעּפ

 גנוטלאווראפדָאמעג רעד ןיא עטלעטשעגנַא ןופ המישר
 (גנורענרעד עטקראטשראפ) יקיאּפ ןעמוקאב ןבָאה סָאװ

 : גנולײטּפָא-טעבױַא רעד ןופ רעטעברַאטימ

 ,3 -- ליאמ שטיגליג ,2 -- ןָאמָאלַאס סנעג ,3 -- לקצַאח ןַאמסַאב
 טיװעל ,3 -- ַאגלָא ץישפיל ,2 -- לארשי ןאטוי ,2 -- אבא רעלעה
 ,3 -- ףסוי ןַאמרעדינ ,2 -- *יקסװעשַאטלָא ןַאירַאמ םיובסונ ,2 -- דוד

 דוגזא ,.ַאנימ .'ַאקסריוס ,3 -- יכדרמ ןַאמדלָאג ,2 -- קרַאמ לפוטס
 ,* עינעפ

 גנולײטּפָא סטייהטנוזעג רעד ןופ

 טוקראב ,3 -- סוקֹרַאמ דרַאגטײרב ,2 -- לאכימ יקסדָארב ר"ד

 -גניפרַאג ,3 -- ימעאנ ןָאדרָאג ,2 -- הרפש ענישטװַאלַאב ,2 -- ַארעיװ

 ,3 -- האל ןאיפלָאװ ,3 -- השמ שטיװָאשריג ,2 -- ןָאמָאלַאס לעק

 ילסעשט ,3 -- ַאבויל םעלאכ ,3 -- ןירעוװעס רעלדייז ,2 -- םהרבא בירנייוו

 שטיװָאנײט ,3 -- קלאפ יקצָארט ,3 -- ַאינָאס ַאקסניפארט ,2 -- לרעמש

 יװעל ,23 -- עלייב סעלאווכ ,2 -- ַאזיל אקסנאשארעי ,2 -- סחנּפ

 סילָאגרַאמ ,23 -- ענייש קַאװטיל ,2 -- רעב ןָאסניװעל ,2 -- תידוהי

 סילדעס ,2 -- ןבואר ןַאמלעדָאנ ,2 -- עלייב לעזײמ ,2 -- לאומש

 לַאגעס ,3 -- ןָארימ יקסנישטוטס ,23 -- קחצי יקסריווס ,2 -- והילא

 ,3 -- הנח ןײטשּפע ,2 -- רעזייל ןייטשּפע ,2 --- אילימע טילַאש ,3 -- רשא

 ,3 -- ביל ץנַארעמָאּפ ,2 -- םייח דירפ ,3 -- רעזייל ןייטשלעקניפ

 ,3 -- עדָאה למוילק ,3 -- עמעס ץַאק ,2 -- עזָאר ץַאק ,2 -- לחר ןַאלּפַאק

 ,2 -- השמ ןָאזניבָאר ,3 -- קחצי קינדור ,2 -- רעדנַאסקעלַא ןַאלּפַאק

 ,2 -- ןמלק ָאריּפַאש ,2 -- עזָאר עדנַאװעל דאבאש ,2 -- הרפש דאבאש

 יקסנעזדָארג ,2 -- והילא סקַאלפ ,3 -- דוד רעש ,3 -- ףלָאװ יקסשילעמוש

 ,2-- עיסעּפ יקסדיל ,2 -- דוד

 .5 רעמונ קָאיַאּפ םעניילק ַא ןופ ןלייט ןענייז סָאד -- 14 ,22 44 .1

 ןיא "ַאקילבופער, גנוטייצ רעשיליוּפ רעד ןופ רָאטקַאדער רענעזעועג *

 .שזדָאל
 .עירָאגעטַאק ןופ רעמונ ןייק ןבעגעגנָא טינ -- 3 ,2
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 עירָאגעטַאק עט5 ,סעקרַאטינַאס

 ,רתסא ןײטשדלָאג ,עמעט יקסנַאשזוב ,עכאי קינשיראב ,עקלע ברַאפָאלב

 ,המחנ שטיװָאניבַאר ,הרש סעוװיר ,ַאינַאמ ץעיווַארק ,לחר .ַאקשיקליװ

 .האל ץעיװַארק

 ,ענעיכ יכרַאז -- עירָאטַארָאבַאל ןימַאטיװ

 רעטסעוװשנקנַארק

 ,עזָאר ץַאק ,הרפש לטייט ,ענייש ַאװָאלעירבַאג ,דבכוי רעכַאמרוא

 .היח רעטסוש

 עירָאגעטַאק עטירד ,ןעגנומענרעטנוא ןוא .טּפָא רעשינכעט רעד ןופ

 יקסרוג ,םוחנ סענאדאב ,השמ אנדורב ,בקעי ליװָאטנַא ,לקצח זוגא
 שטיוורוג ,ךָאנעה טַאלבנירג ,ןבואר שטיוורוג ,םולש שטיוורוג ,דערפלַא
 ןַאמרעסַאװ ,היבוט קַאשטרָאװד ,דוד קַאשטרָאװד ,קחצי קַאשטרָאװד ,ףסֹוי
 ,המלש טעיח ,ןבואר שטיװָארעװעי ,השמ סעיאי ,לאומש ץלואוו ,דוד
 לַאגעס ,ףלָאװ ןיקלענ ,רעזייל יקצילַאגרַאמ ,ףסוי יקסרַאילומ ,והיתתמ ןיוועל
 ,רטָאיּפ טיוהריפ ,לדוי ןײטשּפע ,ןועמש ץרעטס ,השמ רעלדיווס ,שריה
 ,בקעי ייווצ ,לטָאמ גניליווצ ,םהרבא וװָאסואענעּפ ,ןושרג אקּפוּפ ,םהרבא םופ
 װָארַאסימָאק ,בקעי יקציבוק ,ילתפנ לעשַאק ,ףסוי ץַאק ,שריה גרעבניילק
 ,יכדרמ קַאבמור ,לשיפ ןַאמרעמערק ,ןבואר ןַאגָאק ,אבא ןיטערק ,חנ
 ָאריּפַאש ,בייל יקסװַאלקש ,והיתתמ רעביירש ,ףסוי ןאמארטש ,דוד ןַאמבייר
 ,ריאמ חוּפת ,םייח

 עירָאגעטַאק עטייווצ

 -נירק ,יכדרמ קַאילָאּפ ,לאפר יניָאקָאּפס ,לעבא לעבעמ ,ןועמש סוקרַאמ
 .ַארָאלּפ םָאר ,לארשי יקנינוק ,ןַאטַאנָאי יקס

 גנוגרָאזרַאפ רעלַאיצָאס רַאפ גנולייטּפָא

 -- רעב סעקניּפרַאק ,2 -- לארשי ןַאמכעלב ,2 -- ןימינב שטיװָאלָארס
 .םירמ יקסנַאילרָא ,בוש לעבא ,יקסנַאימעשזק ר"ד ,עגייפ רימָאקליװ ,3

 1943 ,15/7 .גנולײטּפָא גנולייטרַאפ ןוא :סגנוגרָאזרַאפ

 .סעיצַאר-ןטקודָארּפ עטקרַאטשרַאפ ןופ ןסינעג סָאװ ,רעטעברַאטימ

 עירָאגעטַאק עט5
 ,םהרבא לָאּפָאט ,שריה שטיװָארָאה ,עבייט במָאלָאג ,עזָאר ןַאמקרעב

 ,השמ ץישּפיל ,הנח רעגעז ,אנא רינאג ,השמ שטיװעקנַאמ ,שַאירוא ןַאמביוט
 | .עטנעי אריּפַאש

 גנולײטּפָאןטַאטשרַאוװ

 -- היעשי טייהטגוזעג ,3 -- המלש יקסרעיזעי ,2 -- שרעה טלַאטשעגטוג
 .3 -- בקעי קינשיראב ,3 -- האל יקצינדור ,3 -- ריאמ טילאס ,3



 גנולײטּפָא-טפַאשטריװ ןיֹווו

 ,םיפעי יניָאקָאּפס ,ןרהא שטיוועלעשימ ,ריאמ ןייטשדליוו ,חנ ןיטאלז
 ,רשא יקשילעמוש ,לסָאי דניקוויר ,םיריימ ץַאמרַאב ,ןימינב יקסוואזאל
 ,םהרבא לעקניירפ ,קילעז ןָאדרָאג

 עלעטש-גַארטפיוא ןוא-ןיול

 .ַאזלע ןַאמפיוק ,רתסא ןייטשניבור

 תועידיָאטעג

 .המלש רעדניב

 ןטַאטשרַאװ עכעלטּפַאשטריװ

 .3 -- לרעב שטיווָאקציא

 רעטעברַא-עיצַאזילַאנַאק

 ,לארשי לעכיירפעש ,ןועמש רעקניוו

 גנוליײטּפָא עניימעגלַא

 רעינישזניא ןופ רעטכָאט) ַאנעריא םייהנעפאג ,2 -- םהרבא סעטָאנ

 ,2 -- ביל יקסנילסעצ ,2 -- רעדנַאסקעלַא רעלעמ ,2 -- (אריּפש

 ,2 -- ירָאגירג דרובזניג -- גנולײטּפָא-לָארטנָאק

 רעוט-רוטלוק ןוא רערעל

 ,האל רענקירב ,םייח יקצילָאטס ,בייל שטיווָאברוט ,ַאנינ ןייטשרעג

 -רוטלוק -- רתסא רעטלאוו ,סירָאב גרעבנעזָאר ,עזיל ןָאדרָאגןַאמרעקוצ

 -- ַאנינ אניטמאמא ,קיומ -- םהרבא סענָאב ,רעלדַא ייב ,גנולײטּפָא

 -- לאומש ץלואוו ,בקעי רעש ,טסיטרַא -- לארשי םולבטָאר ,רעטַאעטיָאטעג

 ,קעטָאילביב -- השמ שטיוװָאמַארבַא ,רעלטסניק

 גנולײטּפָא-ץנַאניפ

 ,2 -- םהרבא קושטניּפ ,3 -- ףסוי שטיווארומ ,2 -- הקבר ןָאדנָאל

 / ,3 -- ענאדאב ַאניבור ,2 -- לאיטלּפ ןָאסלענעצַאק ,2 -- ןועמש קושַאק

 ,3 -- יכדרמ ןַארּפַאש

 רעטכעוודיוה

 אקפוּפ ,ןתנ יקסנַאימָאלָאס ,סחנּפ ןשטיװָאקּפיל ,דוד טַאטשרעבדלָאג
 רעקעב ,והילא שטיוורוג ,לסָאי ןיוועל ,בייל ןיוודאז ,עשוהי אֹרירש ,לטָאמ
 ,לאקזחי ןיוועל ,הכלמ סעניד ,היח סעכער ,ןבואר לעימא ,לרעב ץַאק ,ןמלק
 .עטיג רעדיינש ,לואש ןייטשנערעב ,השמ רעפאש

 עירטסודניא-ָאטעג

 ,לטָאמ ןַאמלדייא ,בקעי ליװָאטנַא ,ריאמ זארב ,לאומש גרעבנעזייא == }
 ,דוד קַאשטרָאװד ,קחצי קַאשטרָאװד ,יקסוװעשטַאברעג ,ףסוי שטיוורוג
 ,ףסוי יקסרַאילומ ,רשא יקסרַאילומ ,רַאזַאל ןַאמנייו ,בייל יקסווָאמַאד
 ,עירַאװַא רעמערק ,לטָאמ גניליוצ ,םהרבא םָארפ ,בייל יקסנַאשָאװָאנ
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 ןאיפלָאװ ,השמ רעטסוש ,בייל יקסוװַאלקש ,יכדרמ קַאבמור ,אבא ןיסערק

 ,עזיל קאז ,לטע קינשיראב ,בקעי םיובנעשריק ,עינעגווע ןַאמבייר ,השמ

 ןילגעמ ,הרש טַאלבנירג ,עיסָא ןייטשקילג ,לחר לעמוז ,הנח לאנערעפ

 .אנימ ךָאילב ,ערָאד ןיקנימ ,הרובד

 ײֵצילָאּפ

 ןוקארטס ,יליל ןייפ ,סיֹרָאב שטיווָאקנימ ,הרש רענייוו ,לארשי ןאטוי

 ,יכדרמ ןַארּפַאש ,ריאמ שטיװָאלומש ,חסּפ ןייטש ,בקעי יקסוװָאנרַאק ,אנימ

 .הירא יקצישָאדַאר ,קחצי קלָאקניײטש

 גנולײטּפָא-סגנוניווװ

 ,3 -- עמורפ ַאװָארָאב ,3 -- לעװעט יקסווָאנַארַאב ,3 -- עווייפ טשקינא

 ןירָאגַאז ,2 -- םייח דניקלַאז ,3ג -- לטָאמ רעזעלג ,2 -- םהרבא יקציטַאב

 ,2 -- המלש ןַאמדירפ ,2 םהרבא קיניאוכ ,2 -- חנ ןיטאלז ,2ג -- שריה

 .3 -- לאומש טשנוק ,3 -- שריה ןָאסלעדנעמ

 1532 רעמונ ,1942 רעבָאטקָא 2

 | (ךיק יייצילָאּפ) וויטַארעּפָאָאק
 ,2 -- בקעי טּפַאזנָארב ,23 -- עּפיל ןיזייא ,3 -- ןושרג שטיװָאנָארַא

 שטיװָאדלעז ,3 -- קחצי ןיזאמ ,2 -- םהרבא שטיוורוג ,2 -- רַאזַאל ןינאד
 ,3 -- ַאדירפ ַאקסניריצ ,2 -- ףלָאדַא

 גנולײטּפָא-סגנוזייּפשַאב
 ,3 -- שריה שטיװָארָאה ,3 -- הרובד קַאדור ,3 -- םוחנ װוָאטינַאימיא

 יקסנַאיּפָארט ,2 -- קילעז יקצָארט ,3 -- לארשי רענייוו ,2 -- יכדרמ רענייוו
 ןילשוק ,2 -- רעזײל שטיװָארעזילע ,2 -- םוחנת יקצולס ,2 -- בקעי
 ,3 -- ריאמ קינזער ,2 -- ךורב יקסנילּפַאק ,3 -- הנח ץַאק ,2 -- יכדרמ
 ,3 -- ןסינ קינזער

 סעקטנַאדנעמָאק -- רוטנַאדנעטניא

 -עשטַאק ,עטיא ץַאק ,עניגער ַאקרוג ,עינָאס יקסמַאז ,קחצי יקצירוק

 .ַאנינַאי ַאקסוועינ

 .עזָאר שטיוװָאלָאקָאס ,ַאנעלעה ברַאפדלָאג -- סעקטסינעיגיה

 .הרובד יקשילעמוש -- םײהיגָאט

 .יפדרמ רענפאוו -- גנולײטּפָא-לָארטנָאק

 .ַארָאד טנעמיד -- טכירעגיָאטעג

 .לחר ַאקצינדור -- קײטּפַא

 .תידוהי וועל -- םייהירעדניק



 םילכאמ-ַאטעג

 -סיוא ןוא רעטלייטעגוצ רעד ,רעגנוה רַאפ ארומ יד .ןזייא טכערב טיונ

 רעד ,גנוניישרעד עלַאמרָאנ ַא ָאטעג ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ןסיב רענעטסָאמעג

 סעטסָאבעלַאב עשידיי יד ןעגנוווצעג טָאה ,ןטקודָארּפ עקיטּפַאהרַאנ עטוג ןיא קחוד

 ןענָאמרעד ןוא םעט ַא ןבָאה ןלָאז סָאװ ,סעװַארטָאּפ עיינ ןעניפעגסיוא ןוא ןכוז וצ

 -עלַאב יד ןגעלפ טיורב ןצרַאװש ןטקייוועגסױא ןופ ,ןטייצ עטוג עקילָאמַא יד

 טסּוװעג טינ ןבָאה רימ זַא ,טייצ עטשרע יד .גנירעה ןטקַאהעג ןכַאמ סעטסָאב

 רעד ןופ .גנירעה עטקַאהעג עתמא ךיז רַאפ ןבָאה רימ זַא ,רעכיז ןעוועג רימ ןענעז

 יז ןבָאה סעברַא עטקייװעג ענעלָאמעצ ןופ .רעגניפ יד ןקעל רימ ןגעלפ עווַארטָאּפ

 לפָאטרַאק טימ ּפעט ןלעטש ןעמ טגעלפ טנלָאשט .רעבעל עטקַאהעג טכַאמעג

 ךיז ןעניווועגוצוצ רעווש רעייז ןעוועג זיא טייצ עטשרע יד .שיילפ-דרעפ ןוא

 זיא'ס -- שיילפ"דרעפ ןופ ןטעלטָאק טכַאמעג ןעמ טָאה בוטש ןיא .םעד וצ

 ,לכאמ רעקידבוטמוי ַא ןרָאװעג

 ,לכאמ רעקידנעטש ַא ןעוועג זיא לּפָאטרַאק ענעריורפרַאפ ןופ רעצכעגייט

 ןוא ןסע קַאמשעג ַא ןעוװעג זיא לעמ ןצרַאװש ןופ סעקסוילק טימ ּפוז-סעברַא

 .דַאלעמרַאמ ,ךעלרעיימ ,עקשטורק ןצונ ךס ַא ךיוא ןגעלפ רימ .טקיטעז סעברַא

 ,טיורב ןוא ּפוז ןעוועג זיא ןסעיטּפיױה סָאד

 ןעיירענייוש ןייק ןלעפ טינ ןגעלפ ןטקודָארּפױטרַאק ןופ ןעמָארק יד ןיא

 ,גָאוו ןוא סָאמ רעשלַאפ ַא ייב טּפַאכעג טָאה ןעמ ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ןענייז סע

 -עדנַא ןַא רעדָא רערומ ןעוו .ןעייר עסיורג ןעוועג טפָא ןענעז םָארק ַאזַא ייב

 -טּפיױה .ןפָאלעצ ןעייר עלַא ךיז ןענעז ,ָאטעג ןיא ןזייװַאב ךיז ןגעלפ קַאלש רער

 ?עלַאגעל טינ, יד ןוא טייל עטלַא ךעלכעז

 ט מ א * ט ע בר א

 עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ןיא ןוורענ-סנבעל עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא

 ןָא טנעמָאמ ןטשרע ןופ זיא'ס ּוװ ,טמַא-טעברַא רעשידיי רעד ןעוועג קפס ילב זיא

 ָאטעג ןיא טָאה ןעמ יװ .עדוַארב .א ,ענווָאק ןופ ןַאמרעגנוי ַא שארב ןענַאטשעג

 ןיא גנוריגער רעשידנעלסיוא ןַא ןופ לוסנָאק-עצױװ א ןעוועג רע זיא ,טדערעג

 .םייה רעד ןופ שטנעמ רעכייר ַא ,ענווָאק

 רע .עיטַארקָאטסירַא רעטשרעביוא רעד וצ טרעהעגנָא רע טָאה ָאטעג ןיא

 ןוא ָאטעג ןיא טמַאיטעברַא ןשידיי ןשיווצ ןַאמ-סגנודניברַאפ רעד ןעוועג זיא

 ,טָאטש ןיא טמַא-טעברַא ןשישטייד םעד
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 םעניילק םעד ןיא גנולײטּפָא-תוריד רעד ןופ רעטייל ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 .ןַאמ ןטנעגילעטניא םעד טימ ןפָארטעג טנעָאנ לָאמ רָאּפ ַא ךיז ךיא בָאה ,ָאטעג

 וצ ןקיטכעמלופַאב ךיוא םיא לָאז ָאטעג עניילק סָאד זַא ,טלָאװעג ןַאד טָאה רע

 זיא'ס זַא ,גנוניימ רעד טימ ,טמַא-טעברַא ןשישטייד םייב רעיײטשרָאפ ריא ןייז

 ןסיורג ןופ טַארנדוי רעד יו תויה .רעיײטשרָאפ ןייא ןייז טעװו סע ביוא ,רעסעב

 ,טעברַאנעמַאזװצ רענײמעגלַא ןַא ןגעוו גנודנעוו רעזדנוא ןפרָאװעגּפָא טָאה ָאטעג

 -גענערב ַאזַא ןיא תוסּפורטוּפַא רעייז ןגעק ןטָארטעגסױרַא ףרַאש רעייז ךיא ןיב

 םעד טימ גגודניברַאפ עטקעריד ַא טַאהעג ןַאד ןבָאה רימ ןעוו ,עגַארפ רעקיד

 םיכסמ רימ טימ טָאה ָאטעג םעניילק ןופ טַארנדוי רעד .טמַא-טעברַא ןשישטייד

 ןעמוקעג רעטעּפש ןיב ךיא ןעו .ןעמונעגנָא טינ עיציזָאּפָארּפ יד ןוא ןעוועג

 ךעלריטַאנ ךיא בָאה ,ןייש ַא טכוזעג רעטלפייווצרַאפ ַא ןוא ָאטעג ןסיורג ןיא

 -רַאפ טשינ רעבָא ,ןפלָאהעג טינרָאג רימ טָאה רע ,ןעדּוַארב וצ טעדנעוועג ךיז

 ןטכַאמלופ ןגעק ,רימ ןגעק ןעוועג ךָאד טייז ריא , :זַא ,ןענָאמרעד וצ רימ ןסעג

 "..ָאטעג רעייא ןופ רימ רַאפ

= 
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 סעיצוטיטסניאדָאטעג יד ןיא טייצ-סטעברַא רעד ןגעוו טַארנדוי ןופ גנונעדרָארַאפ
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 -טּפיױה יד ןופ גנַאג-ןעקנַאדעג םעד ןרילומרָאפ ךיא ליוו טייהנגעלעג רעד ייב
 סָאװ ,רעטַאעטיָאטעג ןיא גנולמַאזרַאפ-סקלָאפ רעסיורג ַא ףיוא .ָאטעג ןופ רעוט

 -- טעברַא רעד ןיא ןעיורפ ןעיצניײרַא ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 ןײרַא דלַאװ ןיא ןשינעפױלטנַא יד ןבױהעגנָא ָאטעג ןיא ךיז ןבָאה סע ןעוו

 :סָאװ טָא טרעלקרעד סנעג ןוא עדוַארב עקַאט ןבָאה -- רענַאזיטרַאּפ יד וצ

 טקנוּפדנַאטש ןשיטילָאּפ ןופ זַא ,ןרַאנ טינ ןיילַא ךיז ןוא רָאלק ןגָאז רימָאל,

 ןפרַאד ןוא טינ ןריטסיזקע רימ .ָארעז -- ןשטייד יד רַאפ עלַא ךָאד רימ ןענייז

 רימ בוא .ןדיי זדנוא יבגל םזיצַאנ ןופ ץעזעג סָאד זיא ױזַא ,ןריטסיזקע טינ

 -טריוו עסיוועג לייוו ,רַאפרעד ךעלסילשסיוא סָאד זיא ,זייוולייט ךָאנ ןבעל ןדיי

 -- ךַאז ערעייט א ןביג רימ .טייז רעזדנוא ףיוא ןענייז ןטנעמָאמ עכעלטּפַאש

 רַאפ זיא רעקיטכיוו ץלַא ,עיצקודָארּפ רעמ סָאװ ,רעטעברַא רעמ סָאװ ,טעברַא

 ,טנעמָאמ רעד טָא ּפָא טלַאפ .ףיוא זדנוא טלַאה סָאד .ָאטעג ןופ ץנעטסיזקע יד ייז

 -מוא ףכית רימ ןרעװ ןַאד -- ןעגנערב רימ סָאװ ,ןצונ רעכעלטפַאשטריװ רעד

 ןומ רעד ,ןבעלרעביא לו סע רע ,ןבעל ליו סע רעוװ ,רעבירעד .קיטיונ

 ?.ןשטייד יד רַאפ ךעלצונ ךעלטּפַאשטריװ ןייז זומ רעד ,ןטעברַא

 29 רעמונ ןיא "תועידי ָאטעג , יד ןבָאה 1942 יַאמ ןט16 םעד רעטעּפש סָאװטע

 -- ?רעמוז ןיא טעברַא, -- ?טנעמָאמ םוצ , לקיטרַא ןיא ןבירשעג (ג"שת רייא איי)

 :סָאװ טָא

 -עגלַא רעד יבגל עקידנפַאשיוװיטקַא יד ןופ טנעצָארּפ םעד ןביוה ןזומ רימ,

 ןרעװ ןזומ רימ .גנורעקלעּפַאב-ָאטעג רענעסקַאװעגסױא רעזדנוא ןופ לָאצ רעניימ

 טנידרַאפ ןוא וויטקודָארּפ זיא ןוא טּפַאש סָאװ ,טפַאשניימעג-טעברַא עתמא ןַא

 רימ ...טיורב ןוא ץנעטסיזקע ףיוא טכער טייקכעלצונ רעכעלטּפַאשטריװ ריא ךרוד

 רימ .רָאי 13 זיב רעטלע-לוש סדניק םעד טקירדעגּפָארַא םעד בילוצ ןליפַא ןבָאה

 ייז ןפרַאװ ןוא ןרָאי עשרעדניק ערעייז ןופ ,רערעל ןופ ,ןענרעל ןופ ּפָא ייז ןסייר

 ןופ ןעייר יד ןרעסערגרַאפ וצ ידכ ,ןבעל ןגנערטש ןוא ןקידנזיורב ןיא ןיירַא

 ןלָאז ייז זַא ,ןגרָאז רימ ןליו ,ךעלדיימ עגנוי רַאפ וליּפַא ןוא .ץַאזניײא-סטעברַא

 ,קרעװטנַאה ַא ַא ןענרעלסיוא ךיז

 ַא ,עירטסודניארָאטעג ַא ןיוש ןבָאה רימ -- ןסקַאװ ןטַאטשרַאװ ערעזדנוא
 יָאלש ןוא יײרעקָאט ,יירעסיג ,יירעכעלב ,ןטַאטשרַאװ-לבעמ ,עטכייל ןוא ערעווש
 זיא קירבַאפיּפָאריס יד ,כַאז עטסנעש יד ןרעפיל רעקינַאכעמ-ןייפ יד .יירעס
 עשירעטילימ עסיורג -- ןעיירעדיינש ,יײרעּפעט יד ,טכַאנרעביא ןסקַאוועגסוא
 רעסיורג רעד זיא רעבָא רקיע רעד .לוש עשינכעט יד ,ןעגנולעטשַאב עטַאוירּפ ןוא
 .ןטיײהניײא-טכַאמרעװ ייב ָאטעג ןרעסיוא ץַאזנײא-טעברַא

 גנודיילק ,טפול רעיירפ ףיוא זיא ןעמ ,עגַאל יד טרעטכיילרַאפ רעמוז רעד |
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 סָאד ןוא ןטעברַא רענטרעג יד ןיא ןענעק ןעיורפ .רעדניל זיא זייּפש טימ ,עטכייל

 ןבעל ןופ ליפעג סָאד טקרַאטש ,גנומיטש ערעסעב ַא טפַאש ןיײלַא

 ןעמ טָאה ,ןטייהנייא יד ייב ןטַאריײב ןוא טַאר-ןרידַאגירב םעד ןפַאש ןכרוד

 ",ןרידַאגירב יד ןופ ריקליוו םוצ טכַאמעג ףוס ַא

 :"תועידי ָאטעג , יד ןיא טרָא ןטייווצ ַא ןופ

 רעטרעזעד:טעברַא רעדעי .ץַאזנייא-טעברַא 8000 וצ ןבערטש זומ ןעמ,

 | ",טנעצָארּפ םעד ּפָארַא טקירד

 זייולייט געט ענעי ןיא ןַאד ןבָאה דייר עקיזָאד יד זַא ,ןייז הדומ זומ ןעמ

 טנעקעג טינ ןפוא םושב ןעמ טָאה טייז רעטייוצ רעד ןופ םגה ,טגייצרעביא

 עשירעפעש ,עגנוי ליפ ױזַא טכַארבעגמוא ןבָאה ןשטייד יד סָאװרַאפ ,ןייטשרַאפ

 ,ןייז טינ לָאז ךַאז יד יו רָאנ .קיטכיוו ױזַא ייז רַאפ זיא טעברַא ביוא ,תוחוכ

 ,ןענייש ןֿבָאה ןוא ןטעברַא עכלעוו ,יד עקַאט ןבעל -- ןבעל זַא ,ןעזעג ןעמ טָאה

 טנעמָאמ ןטשרע ןופ טעברַא ערעיוהעגמוא ןַא טַאהעג טָאה טמַא-טעברַא רעד

 ןשטייד יד ןגעלפ עלייוו עלַא .טיילכַאפ טרירטסיגער רעהפיוא ןָא טָאה'מ .ןָא

 ,ןענייש עלעג יד ןופ ןָאזעס רעד ןעמוקעגרעטנוא זיא רעטעּפש .ןענייש יד ןטייב

 ,תמא .טכַאנ ןוא גָאט טעברַאעג טָאה טמַאיטעברַא רעד זַא ,ןייז הדומ זומ ןעמ

 עכעלשטנעמ טימ לדנַאה יו ,ןעיירענייוש ןייק טלעפעג טינ ךיוא ןבָאה ָאד

 טָאה ןגעווטסעדנופ .טרידיצעד בורל ָאד טָאה עטולַאװ ןוא דלָאג ,טלעג .סנבעל

 ,ליפ רעייז ןָאטעג ,ןפלָאהעג ,טנעקעג טָאה רע יו טרירוװַאל טמַא-טעברַא רעד

 ךיילג ךיז טָאה ,ןענייש עלעג יד טימ הרדס יד טקידנעעג ךיז טָאה סע ןעוו

 גנַאל ךיוא טָאה סָאד .ןעניישיץּוש עזָאר יד טימ "טפעשעג, יינ ַא ןעגנַאפעגנָא

 טרָא רעייז ףױא ןוא ןענייש עיולב ןענישרעד ןענייז םעדכָאנ ,ןטלַאהעגנָא טינ

 -עג טָאה'מ עכלעוו ,ןרעמונ ענעכעלב ןוא ךעלכיביטעברַא טעװַאיעג ךיז ןבָאה

 .(טנוה ַא רַאפ רעמונ ַא יװ) זדלַאה ןפיוא ןגָארט טפרַאד

 ייד יד ןגרָאזַאב ןיא ןענַאטשַאב זיא טמַא-טעברַא ןופ טייקיטעטיטּפיוה יד

 ןוא רעטעברַא לָאצ רעקיטיונ רעד טימ רעצעלּפיטעברַא עשיווטיל ןוא עשישט
 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןטייהנייא עשישטייד עלַא .רענעמכַאפ עקירעהעג יד טימ

 -ילעב עטוג ןיא ןוא רעטעברַא עצרַאװש ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה ,טָאטש ןיא

 ןטכירַאב-טמַא-רעייטש יד ןופ .ָאטעג סָאד טרעפילעג טָאה'ס עכלעוו ,תוכאלמ

 ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןדיי טנזיױט 20 רעפעגמוא ןופ זַא ,ןעזעג רימ ןבָאה

 יד ייב טָאטש ןיא טעברַאעג ןעיורפ ןוא רענעמ טנזיוט 7 ייב ןבָאה ,ָאטעג

 ,רעניווטיל ןוא ןשטייד

 ילב ךיז לָאז ןעמ זַא ןסַאּפפױא ,ךעלגעט-גָאט רעטעברַא ײמרַא ַאזַא ןלעטשוצ

 -ָאװָארּפ זיא'ס עכלעוו ןפורוצסורַא טינ ידכ ,קירעהעג יו ןריפפיוא טעברַא רעד

 טשינ זיא ץלַא סָאד -- ןטעברַא ןייג עקַאט לָאז ןעמ זַא ,ןטיהּפָא ,סעיצַאק
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 עלַא טינ זַא ,טכַא ןיא ןעמענ ךָאנ זומ ןעמ .עבַאגפיוא עטכייל ןייק ןעוועג

 .רעטעברַא ןשידיי יד וצ גנואיצַאב רעייז ןיא ךיילג ןעוועג ןענייז רעצעלּפ-טעברַא

 קיסעמשינטלעהרַאפ טַאהעג ןבָאה ןדיי יד ּוװ ,רעצעלּפיטעברַא ןעוועג ןענייז סע

 ןפערט ,ןענעבנגרעטנוא לסיב ַא טנעקעג ייברעד ןוא טעברַא ערעווש ןייק טינ

 ןשטייד ןוא רעניווטיל טימ סעיצקַאזנַארט ענעדיישרַאפ ןכַאמ ,ןדיי-טינ טימ ךיז

 . ,רעצעלּפיטעברַא עטוג -- טרָאװ ןייא טימ .הנויח ןעיצ ןופרעד ןוא

 ךיז טגעלפ'מ ּוװ ,רעצעלּפ-טעברַא ענױזַא ןעוועג ךיוא רעבָא .ןענייז סע

 ,חצר תוכמ ייז ןגָאלש ,רעטעברַא עכעלקילגמוא עשידיי יד רעביא ןעוועקעידזיא

 ןטסנידרַאפ ןגעוו ; עקיצומש ןוא ערעווש ַא ןעוועג אפוג טעברַא יד זיא ייברעד

 טזומעג ןעמ טָאה רעטרע עכלעזַא ןיא ךיוא ןוא .ןייז טנעקעג טינ דייר ןייק טָאה

 ,רעטעברַא סעיטרַאּפ ןקיש

 ענעגייא ןַא טַאהעג טמַא-טעברַא רעד טָאה ןרילָארטנָאק וצ ץלַא סָאד ידכ

 טױל ,גנונעדרָא ןיא ןייז לָאז ץלַא זַא ןבעגעג גנוטכַא טָאה עכלעוו ,ייצילָאּפ

 טוג ױזַא ןעוועג ןזיא ײצילָאּפ יד .טמַאיטעברַא ןשישטייד ןופ ןעגנורעדָאפ יד

 לַאטורב ךעלקערש ןײגַאב ךיז ייז ןגעלפ זייוונטייצ ,ײצילָאפיַאטעג עצנַאג יד יו

 ןלָאקָאטָארּפ ןופ ןטפירשּפָא רימ ןבָאה ןטקַא-ָאטעג יד ןיא .רעטעברַא יד טימ

 ;ײז ןופ רענייא זיא טָא .ןטקַא עלַאטורב עכלעזַא ןגעוו

 גנולײטּפָא גנוטײל-טעברַא רעד ןופ גנוציז רעד ןופ לָאקָאטָארּפ

 1942 יַאמ ןט12 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,טַארנדוי םייב

 -ײטּפָא רעבלעז רעד ןופ ןטלעטשעגנָא ןופ ןינע םעד ןטכַארטַאב ןכָאנ;

 : ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא .י .י גנול

 יעגנָא ןטנָאמרעד ןופ גנולדנַאה רערַאבזָאלרעדמוא רעד רַאפ (}

 -- ירפ ַא טמא ןיא ןגָאלש וצ טבילרעד ךיז טָאה רעכלעוו ,ןטלעטש

 ,הארתה עטצעל יד ייברעד םיא קידנבעג ,קרַאמ 20 טימ םיא ןפַארטשַאב

 ףכית רע טעװ ,לָאמ ןייא ךָאנ ןרזחרעביא ךיז טעװ סנױזַא בוא זַא

 ".טמַא ןייז ןופ ןרעװ טקיטײזַאב

 :ןינע ןבלעז םעד ןיא טמָא ןבלעז םעד ןופ טנעמוקָאד ַא ךָאנ ןוא

 .1942 יַאמ ןטס21 ,ענליוו,
 .ָאטעג ןיא טַארנדוי םוצ

 ףיוא .י .י ןינע םעד ןטכַארטַאב לָאמַאכָאנ טעב גנולײטּפָא-סטעברַא יד

 רעד ןופ ןרידַארגעד -- ןפָארטש :ייוצ טגײלעגפױרַא טָאה רע ןכלעוו

 .עירָאגעטַאק רעט5 ןיא רעט4

 לָאצ רעד ןגעוו טמַאיטעברַא ןופ ןלעבַאט 2 ןעגנערב רימ ןלעװ ףוס םוצ

 .עיצַאדַארגעד -- עטייווצ יד ,ףָארטשיטלעג ַא ןעוועג זיא עטשרע יד 4
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 -נעמַאזוצ ,1942 ןופ רָאי ןבלַאה ןטייווצ ןיא "ןטייהנייא, טול עטקיטפעשַאב

 .ָאטעג רענליוו רעד ןיא טמַא ןשיטסיטַאטס ןכרוד טלעטשעג

 ָאטעג עטַאװירּפ עליוויצ -עטילימ
 לכה'ךס :לַאװרַאפ .-סטעברַא .יטסניא עשיר שדוח

 גנוט רעבעג סעיצצט ןטײהנײא

 44 163 21 25 255 יִלְוי
 26 168 20 2039 2810 טסוגיוא
 9,062 "5 26 68 443 רעבמעטּפעס
 090 127 377 2040 204 רעבָאטקָא
 2, 103 44 2,009 2041 רעבמעווָאנ
 20 17 81 25 4,107 רעבמעצעד

 : 1942 רָאי ןבלַאה ןטשרע ןרַאפ עלעבַאט רעד ןופ

 ,במעצעד ,ווָאנ רעבָאטקָא .טפעס טסוגױא יָלְוי ; שדוח

 346 203 2558 265 255 234 :רעטרעיסטעברַא לָאצ
 2373 14414 7463 7507 7158 6.1 :עטקיטּפעשַאב לָאצ
 4968 4196 4152 4860 4839 50 ; רענעמ
 2405 2618 2011 2640 2319 1 ; ןעיורפ

 גנוריפנָא רעד רעטנוא ,זײװנענָאלָאק טעברַא רעד וצ ןייג ןגעלפ רעטעברַא יד
 זיא'ס ּווװ ,ןלעטשיטעברַא עניילק ףיוא .רעריפ-ןענָאלָאק ןוא רידַאגירב ַא ןופ
 ךיז ןופ ןלייטסיוא עּפורג יד ףרַאד ,רעריפדענָאלָאק ןוא רידַאגירב ןייק ָאטינ
 ןלעטש-טעברַא עלַא .טמַא-טעברַא ןיא ןדלעמ ךיז טפרַאד עכלעוו ,ןָאזרעּפ ַא
 ,טמַא-טעברַא ןיא טרירטסיגער ןייז טזומעג ןבָאה

 טַאו-ןרידַאגירב

 ,טריזיליבַאטס רעקינייוו-רעמ ןשינעטלעהרַאפ יד ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא ןעוו

 -- ןעמָאנ ןרעטנוא ןרידַאגירב עלַא ןופ עיצוטיטסניא ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיֹא
 ,טַאר-ןרידַאגירב

 רעדעי ןיא ךיז טָאה ,ןשטייד יד ייב ןטעברַא וצ ןביױהעגנָא ןבָאה ןדיי ןעוו

 זיא רעכלעוו ,רענטירּפס ַא ,רעקנילפ ַא רענייא טלייטעגסיוא קידנעטש עּפורג
 אוַא טָאה ןגעוו ענעדיישרַאפ טימ .ןשטייד יד טימ ?עקלעמש, ַא ןרָאװעג ךיילג

 עשידיי יד רַאפ ןדער ןעמונעג ןוא ייז ייב סוחי ןיא טפיוקעגנייא ךיז רענייא

 -- ןייש ַאזַא :ןָאט וצ סָאװ ליפ רעייז ןעוועג זיא ןטייצ עטשרע יד ןיא .רעטעברַא

 קידנעטש טָאה ןעמ ,ללכה .לּפמעטש ַא ןָא רעדָא טימ ןייש ַא ,ןייש רעטייווצ ַא

 "גנוטלַאװרַאפ-טָאטש , ןוא "סעיצוטיטסניא עכעלטנפע, ןקירבור יד םורַא טמענ
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 ןגעלפ עכלעוו ,רעניווטיל טימ רעדָא ,ןשטייד יד טימ טקַאטנָאק ןיא ןייז טזומעג

 רעטרע-טעברַא עלַא ןיא עקַאט ךיז ןבָאה טייצ רעד ןיא .טעברַא רעד טימ ןריפנָא

 -עג עכלעזַא וצ טסַאּפעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עטסקיפיפ יד טקורעגסױרַא

 ,עשילַאקיזיר רעייז לָאמטּפָא ,ןטפעש

 ענעדיישרַאפ טימ ןשטייד יד ןפיוקרעטנוא רעטרע ךס ַא ןיא ןגעלפ יז

 סעפורג ערעייז רַאפ ןעגנורעטכיילרַאפ ךס א ןריפכרוד ייברעד ןוא ,תונתמ

 ,רעטעברַא

 טעװעטַארעגסױרַא ,ןלַאפ עסיוועג ןיא ,ןרידַאגירב יד טָא ןבָאה םעד קנַאדַא

 .שממ טיוט ןופ ןדיי לָאצ עסיוועג ַא

 סעיטרַאּפ ערעייז ןיא עטסטלע יד ןרָאװעג ןשטנעמ יד ןענייז טייצ רעד טימ

 ןעװעג עגונ ןענייז סָאו ,םינינע עלַא טקידיילרעד ךיוא ןיוש ןבָאה ייז ןוא

 ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד ןרָאװעג ןענייז ייז .אפוג ָאטעג ןיא רעטעברַא ערעיײיז

 .ךיוא טמַאיטעברַא ןשידיי ןטימ טקַאטנָאק םעד ןטלַאהעגנָא

 .ענעדיישרַאפ ןעוועג ןענייז ןרידַאגירב

 טצונעגסיוא ךיילג עיציזָאּפ רעייז ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא ןעוועג ןענייז סע

 .סנגעמרַאפ עקיזיר טייצ רעצרוק ַא ןיא קידנכַאמ ,דַארג ןטסכעה ןזיב ךיז רַאפ

 ףליה רעד טימ ןבָאה ייז ןעוו ,סעקטסישט יד ןופ ןטייצ יד ןיא ךעלכעזטּפיוה

 רעד ייב ךיוא יו ,עמרוט רעקשיקול ןופ ןדיי ןעמונעגסױרַא ןשטייד "ערעייז, ןופ

 ןענייש עלעג יד טימ עילַאנַאכקַאוװ

 ןופ טעװעטַארעגּפָא עקַאט ייז ןבָאה ןדיי לָאצ עסיוועג ַא זַא ,זיא תמא

 טוג רעייז טנעקעג הבוט רעד רַאפ ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד רָאנ רעבָא ,טיוט

 ענעדיישרַאפ טריפעגכרוד ןרידַאגירב עסיוועג ןבָאה רעבָא קיטייצכיילג .ןלָאצַאב

 .ןענייש עלעג יד ייב ,טמַא-טעברַא ןשידיי ןטימ ןעמַאזוצ ,סעיצַאניכַאמ עלעקנוט

 קידנעטש ןענייז סעיצַאניכַאמ ןוא סעיצַאניבמָאק עלַא זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז

 ,םענעגָאלשרעד ןוא ןכַאװש ,ןַאמערָא ןופ ןובשח ןפיוא ןרָאװעג טריפעגכרוד

 ,טסַאּפעגפױא ןבָאה רָאנ ,טעברַאעג טינ ןיילַא בור סָאד ןבָאה ןרידַאגירב יד

 ןרעטיצ טוג עקַאט ןגעלפ רעטעברַא ךס ַא ,ןוט סָאד ןלָאז רעטעברַא ערעייז זַא

 טניורקעג ןרידַאגירב עקינייא עקַאט ןעמ טָאה ָאטעג ןיא ,ןרידַאגירב ערעייז רַאפ

 -טעטינַאס ןופ ןָארָאװ .בוטשירעדיינש ןופ ּפָאקסייוו) .גינעק -- ןעמָאנ ןטימ

 .(.א .א ָאּפעד
 טימ ןוא ךעלטנרָא ןבָאה עכלעוו ,ןרידַאגירב ןעוועג ךיוא רעבָא ןענייז סע

 רעטעברַאטימ ערעייז ןפלָאהעג ןוא ןטכילפ ערעייז טריפעגסיוא שפנ תוריסמ

 ,ןצונ-ןגייא םוש ןָא

 .אפוג ָאטעג ןיא רעטעברַא ערעייז רַאפ טגרָאזעג ךיוא ןבָאה ןרידַאגירב יד

 .ןײרַא דָאב ןיא ןעלטעצ ,ןעגנוניווו ערעסעב ןעמוקַאב וצ ןעימַאב ךיז ןגעלפ ייז
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 ןײלַא טַארנדי רעד עכלעוו טימ ,ןרידַאגירב ןוא סעדַאגירב ןעוועג ןענייז סע
 ,רעטעברַא:ָאּפַאטשעג עּפורג יד -- לשמל יװ ,ןענעכער קרַאטש ךיז טגעלפ
 טעברַאעג טָאה סָאװ ,עּפורג סנָארָאװ ;ָאטעג ןיא סעיינ טגנערבעג ןבָאה עכלעוו

 ּפָאקסיײװ ;ןטנעמַאקידעמ ָאטעג ןיא ןּפעלשנײרַא טגעלפ ןוא ָאּפעד-טעטינַאס ןיא

 ,וו .א ,א תובדנ עסיורג ןבעג ןגעלפ עכלעוו ,ערעדנַא ןוא

 -העד ןשטייד ערעייז ייב טלעוּפעגסיוא לָאמ עקינייא ןבָאה ןרידַאגירב יד !

 וו .א .א רעטעברַא ערעייז רַאפ ןטקודָארּפ ערטסקע ןריפוצניירַא ףיוא ןשינעביול

 ,עיטַארקָאטסירַא עליוויצ ענעפורעג ױזַא יד ןעוועג ָאטעג ןיא ןענייז יז

 יטנפע עקיצנייא יד ןרָאװעג טייצ רעד טימ עקַאט זיא טַאריןרידַאגירב רעד

 -סנבעל עלַא ,ָאטעג ןרַאפ ןסעיינ עקיטכיוו עלַא .ןבעל-ָאטעג ןופ ענובירט עכעל

 ,עדוַארב ,סנעג טגעלפ גנורעקלעפַאביָאטעג רעד רַאפ ןעגנורעלקרעד עקיטכיוו
 .ןרידַאגירב יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עסיורג יד ףיוא ןכַאמ

 .ןעגנואיצַאב עטסעב יד ןטלַאהעגנָא ןרידַאגירב יד טימ ןבָאה דירפ ןוא סנעג

 טוג רעד ,יקסנַאלּפַאק-ןַאלּפַאק דוד ןעוועג זיא טַאר"ןרידַאגירב ןופ רעציזרָאפ

 ןדיי עלַא יו ,רע טָאה דרָאב ענייש ןייז .ענליוו ןיא רעוט-רוטלוק רעטנַאקַאב

 טעברַא רעד וצ ענָאלָאק ןייז ןופ שארב ןייג רע טגעלפ גָאט ןדעי ןוא טריזַארּפָא

 עגנוי ךס ַא ןופ ןענַאטשַאב ןוא עסיורג ַא ןעוועג זיא עּפורג ןייז .קעשיברוב ןיא

 ןעמוקַאב ָאטעג ןיא עקַאט ןבָאה ייז ,רענידרַאפ עטוג ןוא רעטעברַא עטנוזעג

 רעד ןופ זױה סָאד ,/ רעקצינדור ףױא ,ףיױה ןטסנעש ןיא תוריד ךיז רַאפ

 ,קנַאב רעשידיי רענעזעוועג

 רעד ןיא זיא טמַא-ררידאגירב רעד זַא ,ןכיירטשרעטנוא ךיוא ףרַאד ןעמ

 . ,טמַא רעכעלרעפעג ַא רעייז ןרָאװעג ןבעליָאטעג ןופ הפוקת רעטצעל
 ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ דלַאװ ןיא ןשינעפיול יד ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעֹוו

 ךס ַא ןוא טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עוויטקעלָאק טרעלקרעד ןשטייד יד ןבָאה

 לייוו ,רַאפרעד ןרָאװעג ןסָאשעגסיוא סעילימַאפ ערעייז טימ ןענייז ןרידַאגירב

 ,דלַאװ ןיא קעװַא רעטעברַא ןענייז סענָאלָאק ערעייז ןופ

 ןיא רעטעברַא יד רַאפ טגרָאזעג ,טגָאזעג יװ ,טָאה טַארירידַאגירב רעד

 רעכלעוו ןיא ,טַאר-ןרידַאגירב ןופ גנודלעמ ַא ןופ סָאד ןעעז רימ .אפוג ָאטעג

 :סָאװ טָא טגָאזעג טרעוו סע
 ןטעברַא סױרַא ןעייג סָאװ ,רעטעברַא יד זַא ,ןשטנווװעג רעייז זיא סע, |

 ןטױל ,ןענייז קעװוצ םעד וצ .טריזַאר שירפ ןייז ןלָאז ,ָאטעג ןרעסיוא

 ירפ 5.30 ןופ ךעלגעט ןּפָא ןעיירעזירפ יד ,טַאר-ןרידַאגירב ןופ גַאלשרָאפ

 ?.ךיז ןריזַאר וצ ףיוא לָאנ

 :גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד וצ טַאר-ןרידַאגירב ןופ ווירב ַא ןופ ןוא

 סָאװ ,רעטעברַא רַאפ רעדעב ןרינַאלּפ טעב טַאר-ןרידַאגירב רעד,
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 ,רעטעברַא רַאפ רָאנ קיטנוז .סיוארָאפ געט 21 טימ ,טָאטש ןיא ןטעברַא

 "?,טעברַא רעד ןופ טכַאנייב טעּפש ןעמוק סָאװ

 .;גנולמַאזרַאפ-טַאר-ןרידַאגירב ןופ לָאקָאטָארּפ ַא ךיוא ןציזַאב רימ
 ןוא ןרידַאגירב ןופ גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא רעד ןופ לָאקָאטָארּפ

 םעד ,7 רעקצינדור -- לַאקָאל ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,רעריפ-ןענָאלָאק

 ,רעגיײזַא 18 ,1942 רעבמעצעד ןט6

 .גנונעדרָא-גָאס

 יד ןלייטוצנייא רַאסימָאקסטיבעג 'ה ןופ ןעגנומיטשַאב יד ןגעװ (
 ,סעירָאגעטַאק ןיא רעטעברַא עשידיי

 ,םינינע עקידנפיול (2

 טנפע יקסנַאלּפַאקדַאלּפַאק .ד 'ה טַאריןרידַאגירב ןופ רעציזרָאפ רעד
 ,עדוַארב 'ה ןַאמיסגנודניברַאפ םעד טרָאװ סָאד טיג ןוא גנולמַאזרַאפ יד
 ןופ ןעגנוזייװנָא ןוא ןרָאלומרָאפ יד ןגעוו ןעגנורעלקרעד טיג רעכלעוו
 ןיא ןרעו טליײטעגנייא ןפרַאד סע רעטעברַא עכלעוו ,רַאסימָאק-סטיבעג
 סעירָאגעטַאק יד ןגעװ סעגַארפ טלעטשעג ןרעוו סע .סעירָאגעטַאק עכלעוו
 זַא ןָא טזייו עדוַארב 'ה .סרעפטנע עקידנּפעשסיוא טיג עדוַארב 'ה ןוא

 רעבירעד ןוא ןרידַאגירב יד וצ ןעיױרטרַאפ טָאה רַאסימָאק-סטיבעג רעד
 ןפרַאד ייז .טעברַא רעייז וצ ןעיצַאב ךיז רעקיטּפַאהנסיװעג ייז ןפרַאד
 ,סעלעטשיטסניד יד ףיױא טעברַא רעד ןופ גנולייטרַאפ רעד טימ ןריפנָא
 העש 10 ןטעברַא ןפרַאד טציא ןדיי ןלעװ ןעגנומיטשַאב עיינ יד טול
 ו ,גָאט ַא

 ןופ טעבֹרַא רעד ןגעװ ןעגנורעלקפיוא טיג יקסנַאלּפַאקדַאלּפַאק 'ה
 ןוא ָאטעג ןיא רעטעברַא עלַא ןופ טנוזעג ןשיזיפ ןופ עיסימָאק-לָארטנַאק
 יד ףױא יצ ,ןלעטשוצטסעפ קיטכיר ידכ ,קיטיינ זיא סָאד זַא ,ןָא טזייוו
 יד טעב רע .דנַאטשוציטנוזעג רעייז טול ןדיי ןטעברַא סעלעטשיטסניד
 ןלעטש ךיז לָאז ןעמ ,סעדַאגירב יד ןיא ךַאז יד ןבעגרעביא ןרידַאגירב
 ןרעטש וצ טינ ידכ ,טייצ ייז רַאפ רעטמיטשַאב רעד ןיא עיסימָאק רעד וצ
 .עיסימָאק רעד ןופ טעברַא יד

 יקטנַאלּפַאק ןַאלּפַאק .ד -- טַאר-ןרידַאגירב ןופ רעציזרָאפ

 : רַאטערקעס

 ",ףעגייז א 20 ןסָאלשעג גנולמַאזרַאפ יד ,1942 רעבמעצעד רעט6

 עירָאטידיױא-רעטעברַא

 -רוב) .ב עלעטשטסניד רעד ןופ רעטעברַא יד ןופ וויטַאיציניא רעד טיֹול

 ןסיורג ןיא ןעגנולמַאזרַאפױסַאמ ןעמוקרָאפ טנװָא קיטנוז ןדעי ןגעלפ (קעשינ

 ןטגװַא יד ףױא ,7 רעקצינדור ףיוא ,קנַאב רעשידיי רענעזעוועג רעד ןופ לַאז

 ןטַארעפער טימ ןטנעגעלערּפ ענעדיײשרַאפ ןטערטעגסױרַא ךָאװ עדעי ןענעז

 ,ןטרעצנָאק ןעמוקרָאפ ןגעלפ םעדכָאנ
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 .טנוװָא ַאזַא וצ גנודַאלנייא ןַא זיא טָא

 1942 ילוי ןט10 םעד ,ענליוו,

 .184 רעמונ .ָאטעג ןיא טמַא-סטעברַא םוצ

 גנודאלנייא

 ןט5 רעזדנוא ףיוא ןדַאלוצנײא ךייא דובכ םעד רימ ןבָאה טימרעד
 רעזדנוא ןיא ,טנוװָא 5 ,ילוי ןט12 םעד קיטנוז רָאפ טמוק רעכלעוו ,םוקפיונוצ
 ,/ רעקצינדור לַאז

 םירבח ,לָאמ ןטשרע םוצ ,רימ ןטעברַאפ םוקפיונוצ ןט5 רעזדנוא ףיוא
 -רעדייננש, רעד ןופ רעטעברַא יד לָאמ סָאד .טייהניא רעצנַאג ַא ןופ
 ןוא עלעטשטעברַא רעדעי ןגעוו ןלייצרעד ןפוא ןשירבח ַא ףיוא ,"עבוטש
 .העש רָאּפ ַא ןעגנערברַאפ םַאזניײמעג

 עטסבושח ערעזדנוא ןשיווצ ךייא ןעז וצ ןעיירפ תמאב זדנוא טעװ סע
 ,טסעג

 עלעטשטסניד .רפ רעד ןופ רעטעברַא יד ןופ ןעמָאנ ןיא ,ץרא-ךרד טימ
 ! ?ףידַאגירב ,יקסנַאלּפַאק ןַאלּפַאק .ב

 רעד ןופ גנולמַאזרַאפ רעניײמעגלַא ןַא ןופ לָאקָאטָארּפ ַא ךיוא ןציזַאב רימ

 עשיניײטַאל טימ רעבָא .שידיי ןיא ןבירשעג זיא לָאקָאטָארּפ רעד .עּפורג רעבלעז

 ,תויתוא
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 -טסניד .רפ, ןיא יד ןופ גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא רעד ןופ לָאקָאטָארּפ,

 קיטשרענָאד ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,רעטעברַא עטקיטפעשַאב *.ב עלעטש

 ,רעטעברַא 154--127 ןזעוועגייב ,1942 ילוי ןט16 םעד

 ענַארפ רעד ןגעו טרירעפער יקסנַאלּפַאקךַאלּפַאק רידַאגירב רעד (4

 רעביא ןזָאל רעטעברַא עסיוועג ןעוו ןלַאפ טנָאמרעד ,ןילּפיצסיד-טעברַא ןופ

 ןדיימסיוא קידנלעוו ,םירבח ערעייז ףיוא טעברַא רעד ןיא לײטנָא רעייז

 ךיז טלעטש רע .ןעגנואיצַאב עשירבחייטנַא טימרעד ןפַאש ןוא ,טעברַא יד

 ןעק סע סָאװ ,ןָא טזייוו ןוא גנוצנַאגרעדידַאפ ןופ ןינע םעד ףיוא ּפָא ךיוא

 ןיא טעברַא רעד ייב עגַארפ רעד ןיא ןרעוו טכַאמעג טייצ רעצרוק ַא ןיא

 .(ןסירעצ) ....רעגַאל

 ןוא סעיצַאמרָאפניא יד טצנַאגרעד רענטַאר רבח רעינישזניא רעד (2

 ..ווָאקסַאל ,יײרעלַאמ ןופ ןסרוק רעביא טדער םיפעי ָאריּפַאש .,(ןסירעצ)

 -עצ) ..םייל ,גנודליבסיואייירעױמ ןגעו טדער שריה ןייטשרעק .(ןסירעצ)

 ירעד ןינע ןיא ןעק סע סָאװ ,ןָא טערקנָאק ךיוא ןזייוו ערעדנַא .(ןסיר

 .ןרעװו טריפעגכרוד גנוצנַאג

 -ַארפ רעד ףיֹוא ךיז קידנפורַאפ ,ןמחנ לַאטנעמולב רעטעברַא רעד (3

 "שריה לַאטנעמולב לַאּפ םעד ןגעוו טלייצרעד ,ןילּפיצסיד-טעברַא ןופ עג

 טינ טנעדיצניא םעד טָאה טכירעג-םירבח סָאד זַא ,טעדלעמ ןוא סעסבַאש

 .טריטָאנ זיא ױזַא 1



 ךעמַאלעמ םירבח :רעטכיר יד ןרעהסיוא ןכָאנ ,ןטכַארטַאב וצ ןעמונעגנָא

 לַאטנעמולב ןופ עגַאלקנָא יד זַא ,גנולמַאזרַאפ יד טסילשַאב -- יקצעלימ ןוא

 ,טכירעגיםירבח ןכרוד ןרעוו טכַארטַאב זומ ןמחנ

 ןייז ןַאמלערעּפ רבח םעד טנַאמרעד טרעוװו טייהנגעלעג רעד ייב 44

 -- ןַאמלערעּפ ןינע ןיא טכירעגיםירבח ןופ סולשַאב םעד ןריפוצסיוא בוח
 -עגּפָא ןגַארפ עקידרעטייוו יד ןענייז העש רעטעּפש רעד בילוצ .,יָאנטרָאּפ

 ןעמוקרָאפ ףרַאד עכלעוו ,גנולמַאזרַאֿפ רעטייוצ רעד ףיוא ןרָאװעג טגייל

 .ילוי ןטס21 םעד
 רעד ןופ רעטעברַא יד ןופ ןעמָאנ ןיא

 ענליוו ,קריצעבנעסוא .ב ,עלעטשטסניד .רפ

 ",ךידאגירב ,יקסנַאלּפַאק ןַאלּפַאק

 :גנודַאלנייא ןייא ךָאנ

 ָאטעג ןיא גנולײטּפָא-טעברַא רעד וצ

 'ה יח

 ףעזדנוא ףיוא ןטעברַאפ וצ ךעלדניירפ ךייא דובכ םעד ןבָאה רימ

 רעגיײזַא 5.15 .ח .ד ןט19 םעד קיטנוז ןעמוקרָאפ טעװ סָאװ ,םוקפיונוצ ןט6
 ,(7 רעקצינדור) לַאקָאל ןיא זדנוא ייב טנווַָא ןיא

 ; םַארגָארפ

 -- ָאטעג ןיא גנולײטּפָא-סטיײיהטנוזעג רעד ןופ טכירַאביסטײקיטעט (4

 ,יקציװָאנָאקלימ .וודַא
 .גנַאזעג ןוא סעיצַאטיצער (2

 .טסעג עטסבושח יד ןשיװצ ןעז וצ ךייא ןעיירפ זדנוא טעװו סע

 עלעטשטסניד .רפ רעד ןופ רעטעברַא יד רַאפ

 .רידַאגירב -- יקסנַאלּפַאק ןַאלּפַאק .ב

 ע:סימַאקישזַארטיברוַא

 -רַאפ ךיא ןעמ ףרַאד טַאר-ןרידאגירב ןוא טמַא-טעברַא ןגעוו קידנדער

 -סטעברַא טימ ןָאט וצ טַאהעג טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא ןַא ךָאנ ןענעכייצ

 ,עיסימָאק-שזַארטיברַא יד ןעוועג זיא סָאד ,ןעמעלבָארּפ

 םיכוסכס ענעדיישרַאפ ןעמוקרָאפ ןגעלפ אפוג רעטעברַא יד ןשיווצ יוװ תויה

 ףסוי ךָאנ טָאה ,ןרידַאגירב ערעייז ןוא רעטעברַא יד ןשיווצ ןטקילֿפנָאק ןוא

 םוצ ךיז טדנעוװעג ,רעטערטרַאפלעטש סנסנעג ןעוועג זיא רע ןעו ,ןאמזאלג

 -שזַארטיברַא ןַא ןפַאש ֹוצ השקב ַא טימ דירפ .שזניא טַארנדוי ןופ רעציזרָאפ

 ,םיכוסכס ןכיילגסיוא ןטימ ןעמענרַאפ ךיז לָאז סָאװ ,עיסימָאק

 טדנעװ ןַאד .ןינע םעד טימ טלייאעג טינ ךיז טָאה ,טנייש סע יו ,דירפ

 טָאה לָאמ ןטשרע םעד) לָאמ טייווצ ַא 1942 ץרעמ ןט13 םעד ןַאמזַאלג .י ךיז

 ,רעפטנע ןַא רע טמוקַאב ןַאד טשרע ןוא (רַאורבעפ ןט11 םעד ןבירשעג רע
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 ,עיסימָאק ַא ןפַאש וצ ןסָאלשַאב ןוא ןינע םעד טכַארטַאב טָאה טַארנדוי רעד זַא

 קיטליגדנע .גַאלשרָאפ ןקירעהעג ַא ןכַאמ ןוא ןשרָאפסיױא ךַאז יד לָאז סָאװ

 יַאמ ןיא טשרע ןרָאװעג טקידיילרעד ןינע רעד זיא

 :ווירב עלעניגירָא עקידנגלָאפ רימ ןבָאה ןינע םעד ןגעוו

 .טפירשּפָא .גנוליײטּפָא ענײמעגלַא .טַארנדוי רענליוו,
 ,1942 ץרעמ ןט19 םעד

 ,טמַא-טעברַא רענליוו םוצ

 ןסָאלשַאב .י .ה ץרעמ ןט18 ןופ גנוציז ןייז ףיוא טָאה טַארנדוי רעד
 ןשיװצ ןטקילפנָאק ןדײשטנַא וצ עיסימָאקישזַארטיברַא ןַא ןריזינַאגרָא וצ
 ןוא עקידנטעברַא יד ןשיװצ ךיוא ןוא ָאטעג ןרעסיוא עקידנטעברַא יד
 .ןרידַאגירב ערעייז

 ןייא וצ ןירַא ןעייג עיסימָאק-שזַארטיברַא רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ ןיא
 ץיזרָאפ ןרעטנוא ,ןרידַאגירב יד דצמ ןוא רעטעברַא יד דצמ רעייטשרָאפ
 .ןָאזרעּפ ,טַארנדוי ןכרוד ,עטױרטרַאפנָא ןַא ןופ

 טגָארט ןוא טַארנדוי ןכרוד טלעטשעגנעמַאזוצ טרעוו עיסימָאק יד
 ,רעטקַארַאכ ןקידנעטש ַא

 ,טַארגדוי םעד ןלעטשוצ ךייא ךיא טעב טימרעד גנַאהנעמַאזוצ ןיא
 יד ןופ ןוא רעטעברַא יד ןופ ןטַאדידנַאק 3 וצ געט 2 ןופ ךשמ ןיא
 -יפילַאװק עכעלנעזרעּפ ערעייז טול טעװ טַארנדוי רעד ןעמעוו ,ןרידַאגירב
 .םיררוב ןופ סעיצקנופ יד ןעױרטרַאפנָא ,סעיצַאק

 ,ךירפ -- טָארנדוי ןופ רעציזרָאפ

 ןיא ןבירשעג וירב ַא טימ טמַאיטעברַא רעד טרעפטנע יַאמ ןטס21 םעד

 -- טעקנַאלב-עמריפ ַא ףיוא שטייד

 .?ַאנליו טַאטש רעד ָאטעג ןיא סטמַא-יײצילָאּפ סעד ףעש.;

 : שיווטיל ןיא ןוא

 ,76901 רעמונ סאדאוו סַאיצילַאּפ ָאטעג סואינליוו,

 עקידנגלָאפ רָאפ טגייל רע זַא ,טמַא-טעברַא רעד טעדלעמ ווירב ןקיזָאד ןיא

 | ,טכירעג ןיא ןטַאדידנַאק

 רעקצינדור ,שריה יקסמילָאזרעי -- רעטעברַא יד דצמ רעטערטרַאפ סלַא

 ,9/11 רעקצינדור -- יכדרמ רענייוו ,11/16 לסעג רעדיל -- יכדרמ ןַארַאב ,6

 ,13/2 רעקצינדור -- ןַאמּפיל ןיקדלוב ,5/3 עקסטילעמרַאק -- םהרבא ןיגניטע

 .11/7 ַאנושַארטס -- לארשי ןַאלּפַאק ןוא 9/11 רעקצינדור -- ךורב יקסנאקַאינעב

 "דור -- יכדרמ יקסנַאילעזָא -- ןרידַאגירב יד ןופ רעטערטרַאפ סלַא (2

 -- ןתנ רעכַאמרעמַאק ,2/6 רעדיל -- לארשי רימָאקליװ ,11/15 רעקצינ

 -- ןבואר שטיװָאקּפיל ,12/21 רעדיל -- ַאשַאמ טילעַארזיא ,1/42 ַאנושַארטס
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 -- המלש יקסוװָאנַארַאב ,25/4 רעקצינדור -- ןַאהָאי ךַאברוא ,11/5 סַאג לָאטיּפש

 ,7/9 רעקצינדור

 יקסנַאירגאב .פ ,עדוַארב .א ,סנעג .מ -- טַארנדוי ןופ רעטערטרַאפ סלַא

 | .ןיבוואט .י ןוא

 ירַאפ 2 ,רעטעברַא יד ןופ רעטערטרַאפ 2 ןופ ןײטשַאב ףרַאד טכירעג סָאד

 ,רעציזרָאפ סלַא טַארנדוי ןופ רעײטשרָאפ ןייא ןוא ןרידַאגירב יד ןופ רעטערט

 ,ףעשיייצילַאּפ סלַא ןענַאמזַאלג ךרוד ןבירשעגרעטנוא זיא ווירב רעד

 טַארנדוי ןופ עיסימָאק ַא טכַארטַאב טקעיָארּפ םעד טָאה ,טגָאזעג יוװ ,רעירפ

 המלש ןוא יקסנַאירגַאב ,ןַאמזַאלג ,יקציוװָאנַאקלימ -- ןָאזרעּפ 2 ןופ דנַאטשַאב ןיא

 יַאב וצ ןגָאלשעגרָאפ טָאה עיסימָאק יד .(רעדורב ספעשיייצילָאּפ םעד) סנעג

 ,טכירעג ןופ לעטשנעמַאזוצ ןקיטליגדנע ןקידנגלָאפ ןקיטעטש

 -- ןרידַאגירב יד דצמ :;רעגניטע ןוא ןָארַאב -- רעטעברַא יד דצמ

 יקסנַאירגַאב -- טַארנדוי םעד דצמ ןוא ,רעכַאמרעמַאק ןוא יקסנַאילעזָא

 .עקינייז סָאד טריפעגסיוא ךָאד ןַאמזַאלג טָאה ,ןעז וצ זיא םעד ןופ יו

 ענליוו םורַא ןרעגַאל-טעברַא

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןוא טָאטש ןיא ןײרַא ןענייז ןשטייד יד יו ךיילג

 ןרָאפעגסױרַא ןיילַא טיילעגנוי עשידיי ךס ַא ןענייז ,ןשטנעמ ןופ ןעײרעּפַאכ יד

 טעברַא ןעוועג סָאד זיא ךעלכעזטּפיוה .,ןטעברַא ענעדיישרַאפ ףיוא ץניוװָארּפ ןיא

 ןזומ טגעלפ ןעמ לייוו ,ערעווש ַא רעייז ןעוועג ָאד זיא טעברַא יד .ףרָאט ייב

 טייצ רענעי ןיא זיא ךָאד רעבָא ,ץומש ןוא רעסַאװ ןיא טפלעה זיב ןטעברַא

 עיצַאזיװָארּפַא יד ץניװָארּפ רעד ףיוא זיא ,בגא ,רעכיז ןוא קיאור ןעוועג טרָאד

 :רעטרע ךס ַא ןיא ןעוועג ןענייז ןרעגַאל עכלעזַא .ערעסעב ַא ןעוועג

 ,עשטארטאז ,עקאוו-עלַאיב ,(ענליו רעטנוא טנגעג ַא) ראטאט קָארָאס ןיא

 .עיועװ ,עלאגעשיימ ,ראמזעשז ,עילָאּפ-יקלעיװ ,ענימָאדורָאּפ ,רובַאנרעשט

 -ַאנגיא ,ןַאיצנעווסייינ ,עקייליוו-יינ ,שזדארבדָאּפ ,ידאי ,עליוו-עגרַאק ,יקשיקדאלג
 .ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא ,ןאדזעב ,עשזער ,קעשילַאכימ ,ילַאס ,עגעמשָא ,עניל

 .ןבירשעג יונעג רעירפ ךיא בָאה ייז ןופ עקינייא ןגעוו

 צנַאטנעזערּפער עלענָאיסעֿפָארפ

 ןבָאה ,6 רעקצינדור ףיוא ,סעיצוטיטסניאיטַארנדוי יד ןופ רעטנעצ ןיא

 -נדוי יד ןיא עטלעטשעגנָא יד ןופ רעייטשרָאפ ןופ טַאר ַא ןפַאשעג עטלעטשעגנָא

 זיא סָאד ,"ץנַאטנעזערּפער עלענָאיסעּפָארּפ , : ןעמָאנ ןרעטנוא ,סעיצוטיטסניא-טַאר

 ןענופעג םישדח עקינייא טייז ךיז טָאה ָאטעג סָאד ןעוו 1942 גנילירפ ןעשעג

 טָאה ,טסידנוב ַא ,ץעילַאקַאטנַא ר"ד .דנַאטשוצ "ןלַאמרָאנ ןוא ןקיאור , ַא ןיא
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 יי גן

 ץנַאטנעזערּפער יד זַא ,ןדלָאמעג ןוא לָאטיּפש ןיא זדנוא וצ טכַארבעג העידי יד
 ,לַאנָאסרעּפילָאטיּפש ןופ רעיײטשרָאפ 2 ןבָאה ליוו

 -ניא עטסערג יד ןעוועג ןיא לָאטיּפש סָאד זַא ,טכַא ןיא ןעמענ ףרַאד ןעמ

 ײטּפָא עלַא ןיא .עטלעטשעגנָא 180 טקיטפעשַאב טָאה ןוא ָאטעג ןיא עיצוטיטס

 ,רעייטשרָאפ 2 יד ןלייווסיוא ןגעוו ןקידנעטשרַאפ ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה ןעגנול

 םירבח לָאצ עשּפיה ַא טַאהעג עטלעטשעגנָא-לָאטיּפש יד ןשיווצ טָאה "דנוב, רעד
 ןיא .טריזינַאגרָא טוג ןעוועג ,ךעלנייוועג יװ ,ןענייז עכלעוו ,רעקיטַאּפמיס ןוא

 ןלַאז-לָאטיּפש עשיגרוריכ עטסערג יד ןופ םענייא ןיא זיא גָאט ןסיוועג ַא

 ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,לַאנָאסרעּפ ןופ גנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא יד ןעמוקעגרָאפ

 ,עטמַאַאב ,סרעטסעװשדןקנַארק ,םיריוטקָאד : ןָאזרעּפ 100 רעכעה ןעמונעג לײטנָא

 ,טסעומשעגּפָא ןעמ טָאה רעירפ .וװ .א .א סרעקייטּפַא ,סרעשדלעפ ,סנירַאטינַאס

 עכלעוו ,רעייטשרָאפ ייווצ יד ןופ לַאװסױא םעד ןגעוו רָאנ ןעמ לָאז ןדער זַא

 ןוא קידנעטשבלעז ןוא קיגנעהּפָאמוא ןייז ןצ "חוכ ןוא טומ, ןבָאה ןפרַאד

 ַאזַא ןיא לַאנָאסרעּפ ןסיורג ןופ ןסערעטניא יד ןריטנעזערּפער קירעהעג יו

 ןלָאז ןטנעמָאמ עשיטילָאּפ ןייק זַא ,טכַאמעגּפָא ךיוא טָאה ןעמ ,טייצ רערעווש

 .ןרעװ טרירַאב טינ גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא

 ,סעלדעס ר"ד לָאטיּפש ןופ רָאטקעריד רעד טָאה גנולמַאזרַאפ יד טנפעעג = |

 ,ץעילָאקָאטנַא ר"ד) סרענדער עכעלטע טגָאזעגסױרַא ךיז ןבָאה עטַאבעד רעד ןיא

 ךיוא בָאה ךיא .(ןָאזרעּפ ייווצ ַא ךָאנ ןוא ךיא ,יקצָארט ר"ד ,יקסיװָאקלָאװ ר"ד
 ,עיצקעריד-לָאטיּפש רעד טימ טעברַאנעמַאזוצ ןופ טנעמָאמ םעד טרירַאב

 -ערּפער סלַא ןוא ןלַאװ עמייהעג ןעמוקעגרָאפ ןענייז עטַאבעד רעד ךָאנ

 (טסינומָאק ַא) דוד ןָאספלָאװ ר"ד :ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןענייז ןטנַאטנעז

 יד ןופ רעבײירש רעד -- ןעמיטש טייהרעמ ַא טימ ןוא קימיטשנייא טעמכ

 | .תורוש

 וצ ןדַאלעגנייא טינ זדנוא טָאה'מ ןוא ןכָאװ רָאּפ ַא קעװַא ןענייז סע ןעוו

 -סיוא ןַא ךָאנ ,רימ ןבָאה ,ץנַאטנעזערּפער רענײמעגלַא רעד ןופ ןעגנוציז יד

 יד ךצמ שזַאטָאבַאס רעליטש ַא רָאפ טמוק ָאד זַא ,טלעטשעגטסעפ ,גנושרָאפ
 ןלַאװו יד ייב ןלאפעגכרוד זיא טַאדידנַאק רעייז סָאװ ,רַאפרעד ןטסידנוב

 -לָאטיּפש ןופ ןטסױװיטקַא ייר ַא טימ גנוטַארַאב ַא ךָאנ .(ץעילאקאטנא ר"ד)

 ןיא לייוורעד טייקיטעט רעזדנוא ןבױהוצנָא ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,לַאנַאסרעּפ

 ,אפוג לָאטיּפש
 לָאטיּפש ןופ עיצקעריד רעד טימ טקידנעטשרַאפ ךיז רימ ןבָאה לכ םדוק

 סָאד -- ןײשילָאטיּפש ןטימ טָאטש ןיא ןייג ןופ ןינע םעד ןרילוגער ןגעוו

 ןייג טנעקעג טָאה ןעמ ןכלעוו טימ ןייש ןלעיצעּפס ַא טַאהעג טָאה לָאטיּפש
 ןצונאב ךיז טגעלפ טימרעד .לָאטיּפש ןרַאפ םינינע ןקידיײלרעד טָאטש ןיא
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 זַא ,עיצקעריד רעד ייב טלעוּפעג ןבָאה רימ .עטמַאַאבילָאטיּפש לָאצ עניילק ַא
 טול ,ןעהעש עטמיטשַאב ןיא ,עטלעטשעגנָא-לָאטיּפש עלַא ןסינעג ןלָאז ןייש ןופ

 רַאפ גנוטיידַאב עלַאסָאלָאק ַא טַאהעג ,טנעמָאמ םענעי ןיא ,טָאה סָאד ,ייר רעד

 לייוו ,טייז רעשירַא רעד טימ טקַאטנָאק ַא ןבָאה טלָאװעג טָאה רעדעי .ןעמעלַא
 רעד טימ רימ ןבָאה רעטייו .'דכו טלעג ,ןכַאז ןטסירק ייב טַאהעג טָאה'מ

 ןופ ןטקודָארּפ ןפיוקנייא ןופ ןינע םעד טוג ןוא לענש טקידיילרעד עיצקעריד

 -פיוא עלַא ,ץלָאה לָאטיּפש ןיא ןריפניירַא לעיציפָא ןגעלפ עכלעוו ,םירעיוּפ יד
 גנולײטּפָא יד יו ,וויטַארעּפָאָאק-לָאטיּפש ןיא ןיײרַא ןענייז ןטקודָארּפ עטפיוקעג

 ןענייז ןטקודָארּפ עטפיוקעגנייא יד .וויטַארעּפָאָאקרָאטעג ןסיורג םענײמעגלַא ןופ

 ויטַארעּפָאָאק רעד .עטלעטשעגנָא עלַא ןשיװצ ןרָאװעג טליײטרַאפ קיסעמכיילג
 ,רעדורב א סיקסדָארב ר"ד ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא קידנעטשנָא רעייז זיא

 -לָאטיּפש ןרַאּפ ןעגנומענרעטנוא עשיטקַארּפ ,עכיײרגלָאפרעד רָאּפ ערעזדנוא

 -נייא דלַאב עקַאט ןענייז רימ ןוא שזיטסערּפ רעזדנוא ןביוהעג ןבָאה לַאנָאסרעּפ

 ,ץנַאטנעזערּפער רענײמעגלַא רעד ןופ גנוציז ַא וצ ןרָאװעג ןדַאלעג

 טסידנוב ַא) טלַאטשעגטוג ןעוועג זיא ץנַאטנעזערּפער רעד ןופ רעציזרָאפ

 עקידנגלָאפ ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז ץנַאטנעזערּפער רעד ןיא .(עשרַאװ ןופ

 ןַאמרעה -- קעטָאילביב ןופ ,ריאמ שטיגליג -- טמַא-טעברַא ןופ :ןעגנולײטּפָא

 ַאקסוועינעשרעש יורפ -- טעטימָאק-ספליה רעכעלטּפַאשלעזעג ,(טסידנוב) קורק

 קיציא -- דָאב ןופ ,סקַאלפ והילא -- גנולײטּפָא-םלוע-תיב ,(עקטסינומָאק)
 עלחר -- ןירערעל ,טפַאזנָארב -- עירטסודניא-ָאטעג ,(טסינומָאק) גרעבנעטיוו

 ןָאספלָאװ ר"ד ,(טסידנוב) קיניַאװכ .וודֲא ,רעקסײדַאמ ,(עקטסינומָאק) ַאדיורב
 ,לָאטיּפש ןופ ךיא ןוא

 זיא גנוציז רעטשרע רעד ףױא .ןעגנוציז ייווצ ןעוועגייב ןענייז רימ

 רעכלעוו ,טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאשלעזעג ןופ עגַארפ יד ןרָאװעג טכַארטַאב

 -ַאטעג ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ עיצוטיטסניא רעכעלטּפַאשלעזעג ַא ןופ זיא

 עיסוקסיד רעצרוק ַא ךָאנ .המודכו עיצקעטָארּפ ןופ גנַאגוצ ַא טימ עיצוטיטסניא

 זַא ,טרעלקרעד (קיניָאװכ ןוא טלַאטשעגטוג ,קורק) ןטסידנוב יירד יד ןבָאה

 | ,טעטימָאק ןופ סױרַא ןטערט יז

 טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה ץנַאטנעזערּפער רעד ןופ גנוציז עטייווצ יד

 טַארנדי רעד :ןדלָאמעג טָאה ריאמ שטיגליג רעגנוי רעד :ןינע ןקידנגלָאֿפ

 -- עטמַאַאבדָאטעג עסיוועג רַאפ גנונױלַאב ןופ סודָאמ םעיינ ַא טריפעגנייא טָאה

 קילדנעצ רָאּפ ַא רַאפ יקיַאּפ טמיטשַאב ןעמ טָאה טלעג ןיא עיסנעּפ ץוח ַא
 ןטקודָארּפ לקעּפ ַא ןעמוקַאב ןשטנעמ יד ןלעװ ךָאװ עדעי טסייה סָאד ,ןשטנעמ

 | ,ןזײרּפ עטסעפ עטסלַאמינימ יד רַאפ
 ,למוט ַא ןכָארבעגסױא זיא'ס .טלסיירטעגפיוא ןעמעלַא טָאה גנודלעמ עקיזָאד יד
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 רָאּפ ַא ןריגעליוירּפ ןעמ לָאז טייצ ַאזַא ןיא ,טהנעטעג עלַא ןבָאה ,שטייט'ס

 סָאװ ןטקודָארּפ יד -- ללכ ןצנַאג ןופ ןובשח ןפיוא סָאד ןוא ןשטנעמ קילדנעצ

 רעד ןופ ןעמענּפָארַא גנוטלַאװרַאפיָאטעג יד ךָאד טעװ ,ןבעג ייז טעװ ןעמ

 ןדיי .ָאטעג ןיא ןדיי עלַא רַאפ טמוקַאב יז סָאװ ,ןטקודָארּפ לָאצ רענײמעגלַא

 ,ןענייש-סנבעל יד טימ רעירפ ,סעירָאגעטַאק ףיוא ןדיי ןלייטנייא ןיײלַא ןלָאז

 ןייש רעד יו קיטכיוו ױזַא זיא סָאװ ,יקיַאּפ ןבעג ןטימ טציא

 ןיא טפיוק גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג יד זַא ,הרבס רעטגָאזעגסױרַא רעד ףיוא

 ןלָאז ,ױזַא בוא :ןרָאװעג טגָאזעג זיא ,ןטקודָארּפ עלעיצעּפס ליצ םעד וצ

 ןעוו .עטלעטשעגנָא עלַא ןשיװצ ייר רעד טול ןרעוו טליײטרַאפ ןטקודָארּפ יד

 עכלעזַא ןיוש ןבָאה טַאר ןופ רעדילגטימ עקינייא זַא ,ןבעגעגרעביא טָאה ץעמע

 רערעגנעל ַא ךָאנ .עיצַאנרעטסנָאק ַא ןפורעגסױרַא סָאד טָאה ,ןעמוקַאב יקיַאּפ

 ,טַארנדוי םוצ לַאירָאמעמ ַא טימ ךיז ןדנעוו וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא עיסוקסיד

 ןרעװ טלייטרַאפ ייז ןלָאז ,ןטקודָארּפ עקירעביא ןַארַאפ ןענייז סע בוא זַא

 ,עטמַאַאב עלַא ןשיווצ ייר רעד טול

 ןענייז םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןוא ןרָאװעג טגנַאלרעד זיא לַאירָאמעמ ַאזַא

 קידנעגנירד ןרָאװעג ןפורעגסורַא ץנַאטנעזערּפער רעד ןופ רעדילגטימ עלַא

 ןבלַאה ַא ןיא טלעטשעגסיוא זדנוא ןעמ טָאה טרָאד .עדנעמָאק-יײצילָאּפ ןיא

 טימ קידנכָאפ ןוא ,סנעג ןיײֹרַא רעמיצ ןיא זיא םורֲא עלייוו ַא ןיא ,זיירק

 :ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה לשטייב ַא

 ,עטסטנעָאנ עניימ זומ ךיא .עניימ זיא יקיַאּפ ןבעגוצסױרַא גנונעדרָארַאפ יד,

 טימ ןגרָאזַאב ,ןטרָאסער טימ ןָא ןריפ עכלעוו ,רעטעברַאטימ עכעלטרַאװטנַארַאפ

 ריא .ךַאז רעד ןיא ךיז ןשימוצניײרַא טכער ןייק טשינ טָאה רענייק ,לטימסנבעל

 /? טרעה

 ..קורק ןפורעגּפָא ךיז טָאה ?ףעשדייצילַאּפ רעה,

 :ןסירעגרעביא ךיילג טָאה סנעג

 ףיוא דלַאוו ןיא ןייגקעװַא רימ ייב עלַא טעװ ריא ,ָאטינ דייר ענייק,

 ".!סיױרַא !ןענַאד ןופ שרַאמ ..!טרעה ריא ,טעברַא

 טקידנערַאפ ךיז טָאה טימרעד ןוא ,סױרַא עלַא רימ ןענייז ענעסימשעגּפָא יו

 ,ץנַאטנעזערּפער רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ טייקיטעט יד

 ערעזדנוא ייב טָאה ,סנעג ייב טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,םינּפ-תלבק סָאד

 םינּפ-"תלבק "עקיצרַאה, סָאד .גרָאז ןוא רעצ סיורג ןפורעגסױרַא עטסטנעָאנ

 בױהנָא רעדָא יַאמ ןיא ןעוועג זיא סָאד .ָאטעג ןיא ןרָאװעג טסּוװַאב דלַאב זיא

 יּפָארַא םייב רעדלעװ יד ןיא טעשטומעג עקַאט ךיז ןבָאה ןדיי ךס א ןעוו ,ינוי

 .ָאטעג ןרַאפ ייס ןשטייד יד רַאפ ייס ץלָאה ןקַאה ןוא רעמייב ןזָאל
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 .הלועּפ עסיוועג ַא טַאהעג ךָאד טָאה יקיַאּפ יד ןגעוו ץנעוורעטניא יד רעבָא

 ןיא ,תמא .יקיַאּפ ןעמוקַאב ןשטנעמ לָאצ ערעסערג ַא ץלַא טָאה ,רעטייוו סָאװ

 .ןעמוקַאב ךָאד רעבָא ,ןלָאצ עניילק

 ןועוו-טייהטנוזעג ןופ עיצַאזינַאגרַא

 -עגנָא טָאה ָאטעג ןיא ןעמעלבָארּפ ערַאטינַאס ןוא טייהטנוזעג עלַא טימ

 טַאקָאװדַא טַארנדוי ןופ דילגטימ םעד טימ ,גנולײטּפָא-טײהטנוזעג יד טריפ

 ,דָאירעּפ ןטשרע ןיא ,ןעוועג זיא רָאטקָאדףעש רעד .שארב יקציװָאנַאקלימ .ש

 יױטקָאד 5 ןופ עיגעלָאק עשיניצידעמ ַא ןפַאשעג טָאה רעכלעוו ,יקסווָאדַאש ר"ד

 "גיפ ,ןײטשּפע רַאזַאל ,שטיװָארָאטנַאק ,ַאקסנַארװַאגידַאּבאש ַאילַאזָאר ר"ד : םיֹר

 סָאד יצ .רענווַאק ןעוועג ןענייז םיריוטקָאד 4 עטצעל יד ,ןָאר ןוא ןייטשלעק

 זַא ,רעבָא ןיא טקַאפ ַא ,טנַאקַאב טשינ רימ זיא לַאפוצ ַא זיולב ןעוועג זיא

 ,ןטמַא עטסכעה יד ןעמונרַאפ רענליוו טינ ךס ַא ןבָאה גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג ןיא

 טרעטכיילרַאפ רעייז זיא ָאטעג ןיא טעברַא עשיניצידעמ יד ןריזינַאגרָא

 -עגנייא סָאד ןעוועג ןָאיַאריָאטעג ןיא זיא סנטשרע סָאװ ,םעד ךרוד ןרָאװעג

 טעמכ ןײרַא ןענייז ָאטעג ןיא -- סנטייווצ ,לָאטיּפש עשידיי עטלַא ,עטצוועדנופ

 ןעמוקַאב ןבָאה ייז ןוא ,טגָאמרַאפ טָאה ענליוו סָאװ ,םיריוטקָאד עשידיי עלַא

 ,ןענייש-סנבעל "?עלעג , יד

 -- טריזינַאגרָא טָאה גנולײטּפָא-טייהטנוזעג יד

 עשיגָאלָאימעדיּפעי-רַאטינַאס יד (3 ןוא עירָאטַאלובמַא (2 ,לָאטיּפש סָאד (

 ,לָאטיּפש סָאד ןעוועג זיא עיצוטיטסניא עשיניצידעמ עטסערג יד .גנולײטּפָא

 ןעמונרַאפ טמַא םעד טָאה רעכלעוו ,שארב יקסדָארב לאכימ רָאטקָאד-טּפיױה ןטימ
 ,טייצסנדירפ ןיא ךיוא

 -עגנָא ריא טימ ןוא ,ףוס ןזיב בייהנָא ןופ ,ןפַאשעג טָאה עירָאטַאלובמַא יד

 .ָאריּפַאש ןמלק ר"ד טריפ

 ןענַאטשעג זיא גנולײטּפָא רעשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס רעד ןופ שארב

 ,עגווָאק ןופ ןײטשּפע ,ל ר"ד

 ערעירָאקילַאטיֿפש ןיימ

 -טּפױה םֹוצ ןדלָאמעג ךיילג ךיז ךיא בָאה ,ןייש ןזָאר ןיימ קידנעמוקַאב

 זַא ,טסּוװרעד טרָאד ךיז בָאה ךיא .יקסדָארב .מ ר"ד ,ָאטעג ןופ רָאטקָאד

 דָאירעּפ-ָאטעג-ןרַאפ ןיא טָאה ,לָאטיּפש ןופ רָאטקָאד-טּפיוה סלַא ,יקסדָארב ר"ד

 יד ןופ טעװעטַארעג ייז ןוא לָאטיּפש ןיא ןטלַאהַאבסיוא ןענָאזרעּפ ליפ רעייז
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 רעציזרָאפ רעקיטציא רעד ןעוועג ןענייז ענעטלַאהַאבסיױא יד ןשיווצ .?סענוּפַאכ,

 קידנעייז .ערעדנַא ןוא יקציווָאנאקלימ .ודַא רעד ,דירפ .א .שזניא טַארנדוי ןופ

 ענילעמ ַא לָאטיּפש ןופ טכַאמעג רעדיוו יקסדָארב ר"ד טָאה ,ָאטעג ןיא ןיוש

 עיניל רעד טול ןעוועג טינ רעבָא זיא סָאד .ןדיי ?עלַאגעל טינ, ןטלַאהַאבוצסױא

 ןוא לָאטיּפש ןופ ןעמונעגוצ םיא ןעמ טָאה רעבירעד .םילשומ עיינ יד ןופ

 ןרָאװעג טמיטשַאב זיא טרָא ןייז ףיוא .,רָאטקָאד-טּפױה ןופ טמַא םעד ןבעגעג

 ירַאֿפ עלַא .סילדעס .א ר"ד ,ץעינירעװוז ןיא לָאטיּפש-ןעיורפ ןופ רעטייל רעד

 ,(עילַארטסױא -- יינדיס ןיא טציא טבעל) בירנייוו .א ר"ד -- רעטערט

 יד ןלייטרַאפ םייב ."אטח, ןטייוצ ַא טַאהעג ךיױא טָאה יקסדָארב ר"ד

 ןעמ לָאז ןייש ןדעי וצ זַא ןטיהעג גנערטש רעייז רע טָאה ,ןענייש ?עלעג,

 רעד ןיא טָאה רע .ךעלגעמ רָאנ לפיוו ליפ ױזַא ,רעדילגטימ-עילימַאפ ןביירשוצ

 ץַאלּפ ןדעי טצונעגסיוא ןוא םירױטקָאד וצ ןבעגעג ןענייש יד ייר רעטשרע

 -רַאּפ ,עיצקעטָארּפ םוש ןייק ןעגנַאגעגנָא טינ זיא םיא ייב .עקימורַא יד רַאפ

 ןעוועג טינ ָאד ןענייז ןכיורבסימ ןייק .טלעג ןייק טינ יאדוװַא ןוא ,טייקשיאייט

 ךיוא -- ןעגנוליײטּפָא-ָאטעג ערעדנַא ןגעוו ןגָאז טנעקעג טינ טָאה ןעמ סָאװ

 ,טַארנדי םעד טקעמשעג טינ טָאה סָאד

 ןענייש עלעג ןעמוקַאב ןבָאה ןשטנעמ ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג טסּוװַאב ןענייז סע

 ןעװעטַאר וצ ןעוועג זיא טייקכעלגעמ ַא םגה ,ןבירשעגוצ טינ םענייק ןוא

 .תושפנ ךָאנ

 ןעמוקַאב ךיא בָאה ָאד .לָאטיּפש ןיא טקישעגרעבירַא ךימ טָאה יקסדָארב ר"ד

 ,טכַאנייב רעבמעצעד ןטס27 םעד .רעױט םייב ,רעטכעװיטכַאנ סלַא ,ןטסָאּפ ַא

 זיא רימ רָאנ יו ,םערַאװ ןָאטעגנָא ךיז ךיא בָאה ,טסָארפ ןקידנענערב ַא ןיא

 רעיוט ןיא .רעױט-לָאטיּפש ןופ ןעלסילש יד ןעמונעגרעביא ןוא ,ןעוועג ךעלגעמ

 ,גונעג ןעוועג זיא ץלָאה .ןוויוא םענרעזייא ןַא טימ עקרושזיד ַא ןעוועג זיא

 ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ןעמ זיא רעמָאט .טכַאנ עצנַאג יד ןצייה טנעקעג טָאה'מ

 | .טקעוועגפיוא טלעק יד טָאה

 ..לביטש-םיתמ ..סָאד ןעוועג זיא רעמיצ עקידתונכש סָאד

 ןייז לָאז ,רעטכעווטכַאנ ַא ןיז לָאז .ןדירפוצ ןעוועג ןיב ךיא רעבָא
 לרוג ןופ עינָאריא יד .סעקעי יד וצ ןטעברַא ןייג טינ יבַא ,לביטשיםיתמ ַא

 רעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא רעיוט םייב טנעילק רעטשרע ןיימ זַא ,טלָאװעג טָאה

 ,ךַא, :ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה ,ךימ קידנעעזרעד .דירפ .שזניא ,טַארנדוי ןופ
 .געט עכעלטע זיולב ןעוועג ךיא ןיב רעיוט םייב "...רושטעיוו ירבָאד ,יוװ ָאטע

 ר"ד םעד טכַאמעג םַאזקרעמפיוא ןבָאה םיריוטקָאד רענליו ערעטלע עקינייא

 םייב ןעמענוצוצ ףיוא טמיטשַאב ךימ טָאה ןעמ ןוא (ןסיוו ןַיימ ןָא) סילדעס
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 עקינייא ךיוא טעברַאעג ןבָאה ייברעד .עקנַארק יד רַאפ ןסעיטַאווירּפ רעיוט

 וו .א .א שטיװָאנַאמלַאק ,ןָאספלָאװ ר"ד :יװ ,ןטנעדוטס ןוא םיריױטקָאד עגנוי

 ךימ טָאה'מ .ןעוועג טינ גנַאל ךיא ןיב טעברַא רעקיזָאד רעד ייב ךיוא

 זיא גנולײטּפָא עקיזָאד יד .גנוליײטּפָא-"עיצַאװרעסבָא, רעד ןיא טריפעגרעבירַא

 ןיא ,לָאטיּפש ןופ ףיה ןיא -- לַאגעל ןייולייט רָאנ ןעוועג לָאטיּפש ןיא

 ןענייז לייט ַא ןיא ,סעטַאלַאּפ-עיצַאװרעסבַא יד טָא ןענופעג ךיז ןבַאה ,רעטרַאּפ

 ףיא עקנארק -- ערעדנַא ןיא .ןיטַאלרַאקש ,טירעטפיד :ףיוא עקנַארק ןעוועג

 .עלַאגעל ןעוועג ןענייז ןטייהקנַארק עלַא יד .סופיט-ךיוב ןוא ?סופיט ַארַאפ

 ןשיוצ רעבָא ןעקנערק טגעמעג ָאטעג ןיא ןעמ טָאה ןטייהקנַארק יד טָא ףיוא

 ןבָאה סָאד .סופיט-קעלפ ףיוא עקנַארק ליפ רעייז ןעוועג ןענייז ןטנעיצַאּפ יד

 רעגרע טרעטיצעג ייז ןבָאה סופיט-קעלפ רַאפ ,ןרירעלָאט טלָאװעג טינ ןשטייד יד

 ,טיוט ןרַאפ יו

 עקנַארק עסַאמ א ןעװעג ָאטעג רענליוו ןיא זיא דָאירעּפ םעד ןיא אקווד ןוא

 .ָאטעג רענליוו ןופ ןעוועג טינ עקנַארק יד ןענייז ךעלטנגייא ,סופיט-קעלפ ףיוא

 עלעיצניװָארּפ יד ןופ עטכַארבעג עקנַארק ןעוועג סָאד ןענייז לייט ןטסערג ןיא

 ,טקיזיילרַאפ ױזַא ןעוועג רעטעברַא עשידיי יד ןענייז טרָאד ,ןרעגַאל-טעברַא

 ןוא טקעטשעגנָא טפָא ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,טינ רעדנּוװ ןייק ללכב זיא'ס זַא

 רענליוו ןיא ןעגנערב ןעמ טגעלפ עקנַארק יד טָא .סופיטיקעלפ ףיוא טקנערקעג

 טָאה'מ ּוװ ,גנוליײטּפָא-?עיצַאװרעסבָא; רעד ןיא ןעמענניײרַא ייז ןוא לָאטיּפש

 טגעלפ ,רעביֹרַא זיא סיזירק רעד ןעוו ."סילירבעפ סוטַאטס, סלַא ןבירשרַאפ ייז

 ,"סילאנימאדבא סופיט, רעדָא ,"סופיט אראפ, סלַא ןביירשנייא עקנַארק יד ןעמ

 ןעוועג זיא גנולײטּפָא ַאֹוַא לָאטיּפש ןיא ןטלַאהסױא סָאד .סופיט-ךיוב .ה .ד

 ןבָאה ןשטייד יד ןעוו זַא ,טסּוװעג טוג רעייז ןבָאה רימ ,רעייפ טימ ליּפש ַא

 יז ןבָאה ,סופיט-קעלפ ףיוא עקנַארק טקעדטנַא לָאטיּפש ןשידיי רענוװָאק ןיא

 ןצנַאג ןטימ ןעמַאװצ ,עקנַארק יד טימ לָאטיּפש עצנַאג סָאד טנערברַאפ

 ןעמ זומ ענליוו ןיא לָאטיּפש ןשידיי ןופ ביול םוצ רעבָא .לַאנָאסרעּפ ןטנוזעג

 ןעמ םגה ןוא ,ןעװעג טינ טרָאד זיא דחּפ ןופ טנעמָאמ ןייא ןייק זַא ,ןגָאז

 ןגעווטסעדנופ ,םעד ןגעװ טסּוװעג ,סעיצַאריּפסנָאק עלַא ץָארט ָאטעג ןיא טָאה

 עקנַארק עסַאמ א ןעגנַאגעגכרודַא גנולײטּפָא-עיצַאװרעסבָא רעד ךרוד ןענייז

 | ,סופיט-קעלפ ףיוא

 טייקיטעט רעד ןגעװו טכירַאב םעיננעג ַא ןבעג ֹוצ וצ טערט ךיא רעדייא

 ןענייז סעיצוטיטסניאיָאטעג עלַא :סָאװ טָא ןרעװ טגָאזעג זומ ,לָאטיּפש ןופ

 .לרוג רעייז ןרעטכיילרַאפ וצ רעדָא ,ןדיי ןעװעטַאר וצ ידכ ןרָאװעג ןפַאשעג

 -סיוא ןַא זיא לָאטיּפש סָאד רעבָא .עיציזָאּפ-ףמַאק ַא ןעוועג זיא גנולײטּפָא עדעי

 -רעדיוו עשירעטילימ עתמא ןַא ,עיציזַאּפ-דנַאטשרעדיװ ַא ןעוועג זיא סָאד :סַאנ
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 ןוא ןסקיב טימ טינ ,רעועג טימ טינ טפמעקעג טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב-דנַאטש

 טנעה עשטייד ןופ ןסײרוצסױרַא ידכ ,שפנ-תוריסמ ןוא ןסיוו טימ רָאנ ,ןטַאנַארג

 ןבָאה ייז ,ןדיי ןופ טױט םעד טלָאװעג ןבָאה ייז .סנבעל עשידיי רעמ סָאװ

 ידכ ,לַאפ-סופיטיקעלפ ַא ןופ ןכייצ ַא טכוזעג ןבָאה ייז ,סעימעדיּפע טלָאװעג

 ןבָאה ייז יו ,ןעמַאזוצ לַאנַאסרעּפ ןשיניצידעמ ןטימ עקנַארק יד ןענערברַאפ וצ

 טָאה רעטעברַאטימ 180 ענייז טימ לָאטיּפש סָאד .ענוװָאק ןיא ןָאטעג סָאד

 -סיוא טייקיירט טימ ןוא רַאפעג עצנַאג יד ךיז ףיוא ןעמונעג קיניזטסּוװַאב

 ןעיורפ ,סופיט-קעלפ :יװ ,ןעגנולײטּפָאעקנַארק עמייהעג עכעלטע ןטלַאהעג

 טריפעגרעבירַא זיא יקסדָארב .מ ר"ד יו םעדכָאנ .ןטרָאבַא ,ןטרובעג רַאפ

 ןייז ףיוא זיא ,גנולײטּפַא-סטייהטנוזעג רעד ןיא רָאטקָאד-טּפיוה סלַא ןרָאװעג

 רָאטקָאד רעטריציטקַארּפ טוג ַא ,בגא -- סילדעס ר"ד ןרָאװעג טמיטשַאב טמָא

 ,גנוי ,בירנייו םהרבא ר"ד ,ףליהעג ןייז ,רָאטַארטסינימדַא רעקידנצנעלג ןוא

 ןעו ,ןטייצ עטשרע יד ןיא טנעמָאמ ַא ןעוועג .קיעפטעברַא ןוא טנעגילעטניא

 ,ָאטעג ןיא עקנַארק-סופיט ןגעוו ןסייוו ייז זַא ,ןדלָאמעג טָאה ָאּפַאטשעג יד

 ןלעוו ,גנורעכיזרַאפ עקירעהעג יד ןבעג טינ העש 24 ןיא ייז טעוו ןעמ בוא ןוא

 ,טילאש ר"ד ןוא יקסשילעמוש ר"ד ,ןיקסדָארב ר"ד ,ןסילדעס ר"ד ןסישרעד יז

 ןטרָאּפַאר ,ןטרָאּפַאר ןלעטשוצ סָאד ןעמונעגרעביא בירנייו ר"ד טָאה טלָאמעד

 ןסנעג וצ ןלעטשוצ גָאט ןדעי ןעמ טגעלפ עטכע .עטלּפָאד ןרעוו טכַאמעג ןגעלפ

 ןקישּפָא גָאט ןדעי סנעג טגעלפ ןטרָאּפַאר עטכע יד ,ןרעלסעד וצ עשלַאפ ןוא

 עקיזָאד יד טָא .טייצ עגנַאל ַא ןעגנַאגעגנָא טעברַא יד זיא ױזַא ןוא .קירוצ

 ןפיוא זיא לַאנַָאסרעּפ ןשיניצידעמ ןשידיי ןופ טייקיטעט עקידשפני-תוריסמ

 ,טסּוװעג ןבָאה עלַא ,ןדיײ-ָאטעג יד ךרוד ןרָאװעג טצַאשעגּפָא ןפוא ןטסכעה

 ןענייז ָאטעג ןיא זַא ,דוס ןייק ןעוועג טינ סָאד זיא סעיצַאריּפסנָאק עלַא ייב זַא

 טַארַאפ ןוא תוריסמ ןופ ןלַאפ ןעוועג ןענייז ָאטעג ןיא .עקנַארק-סופיט ןַארַאפ

 טינ ייז ןופ רענייק טָאה לָאטיּפש סָאד רעבָא ,ןפרּוװסיױא עשידיי עסיוועג דצמ

 יד ייס עיצקעריד יד ייס זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ןסיוועג ןייר ַא טימ .טרירעג

 ןעוועג ןענייז ,ןעגנולײטּפָא-סופיט ןוא -ןעיורפ עמייהעג יד ןופ רעטעברַאטימ

 ,רַאפעג רעקיכַאפליפ ַא ןיא ןעוועג קידנעטש זיא ןבעל רעייז סָאװ ,רעפמעק

 רעד טָאה טעברַא עקידשפניתוריסמ עקיטלַאװעג יד טָא ,ןעמַאזקע ןרעווש םעד

 .סָאמ רעלופ רעד ןיא ןטלַאהעגסיױא לַאנָאסרעּפ רעשיניצידעמ ,רעשידיי

 רָאטַאנידרָא ןעוועג טלָאמעד זיא ,גנולײטּפָא רעד ןיא ןיירַא ןיב ךיא ןעוו

 עילימע ר"ד יורפ ןעמוקניײרַא טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .יקסשילעמוש ר"ד

 -טּפוה רעד .ןבירשעגסיוא עקנַארק טָאה'מ ןעוו ,ןיטנַאטלוסנָאק סלַא ,טילַאש

 .ןָאסניװעל רעב ,רעשדלעפ רעטלַא רעד ןעוועג זיא גנולײטּפָא רעד ןופ וורענ

 ןוא בייל טימ ןעוועג רע זיא ,רעשדלעפ רעטריציטקַארּפעגסױאיטוג ,רעטלַא ןַא
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 ןצנַאג םעד ןטעברַא עטַאלַאּפ ןיא טגעלפ רע .עקנַארק יד ןבעגעגרעביא ןבעל

 ןבָאה סרעטסעווש יד ןופ ,.סרעטסעװש-ןקנַארק טרירושזיד ןבָאה טכַאניײב .גָאט

 ןטימ קילאנא עשַאמ :טעברַאעג ,ןטייצ ענעדיײשרַאפ ןיא ,גנולײטּפָא רעד ןיא

 ןענייז סנירַאטינַאס .הנח ייסאראס ,ַאווע ןַאמרעביל ,ןַאמלעקעהןָאספלָאװ ,ןַאמ

 הנח עקָארָאס ,עזיל ץלעמ ,עינעג ליגשאוו ,ענימ ךוב ,עינָאס לעגרוט :ןעוועג

 בייהנָא םייב ךיילג ןבָאה עטנכערעגסיוא יד ןופ עקינייא .,ןַאלּפַאק הרש ןוא

 ,סוֿפיט-קעלפ םעד טקנערקעגכרוד ןיילַא ןוא טקעטשעגנָא ךיז טעברַא רעד ןופ

 טגנַאלרעד טילאש ר"ד יורפ יד רימ טָאה ,גנוליײטּפָא רעד ןיא ןיײרַא ןיב ךיא ןעוו

 :ןטכילפ עניימ טימ עלעטעצ ַא

 עקיצומש יד ןעמענוצ .גָאט ןדעי סנוויוא 8--6 ןצייה ןצ ףיוא ץלָאה ןעגניירב

 ,ךעלקעז ענעטנווייל ןיא סָאד ןקַאּפרַאפ ןוא ןביירשרַאפ ,עקנַארק יד ןופ ןכַאז

 ןופ טייצ רעד ףױא זיוהכעצ ַא ןיא ךעלקעּפ יד ןבעגּפָא ןוא ןריצקעפניזעד

 םייב ,ןכַאז ענייז ןקנַארק םעד ןבעגסױרַא -- ףוס םֹוצ ןוא טייהקנַארק רעד

 ,לָאטיּפש ןופ םיא ןביירשסיוא

 ליפ ױזַא גָאט ןדעי ןעגנערב וצ ןעוועג רימ רַאפ זיא ךַאז עטסרעווש יד

 ןוא טגעזעג ןייק זַא ןפערט טגעלפ ךָאנ וצרעד .סנוויױא יד ןצייה םוצ ץלָאה

 ןקַאה ןוא ןגעז ןײלַא טזומעג טפָא ןעמ טָאה ,ןעוועג טינ זיא ץלָאה טקַאהעג

 ןוא םיריוטקָאד ךס ַא ןוא טניוװעגּוצ םעד וצ ךיז ןעמ טָאה טייצ רעד טימ

 טעברַא רעד וצ .ץלָאה ןקַאה ןוא ןגעז טרָאּפס סלַא ,ןגעלפ רעטעברַאטימילָאטיּפש

 ןופ עיצַאדיװקיל רעד זיב ןעוועג ָאד ןיב ןוא טסַאּפעגוצ טוג ךיז ךיא בָאה

 ,גנולײטּפָא רעד

 ןטרעצנַאק ףיוא ,רעטַאעט ןיא .,ןָאטוצניהַא ךיז ּוװ ןעוועג טינ זיא ָאטעג ןיא

 ןסעומש ןוא גנולײטּפָא רעד ןיא ןעהעש ןציז ךיא געלפ ,ןייג טינ רימ ןגעלפ

 רעד ןופ עידעּפָאלקיצנע עקידנעייג ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןענָאסניװעל טימ

 רימ טָאה רע .רָאי 50 עטצעל יד רַאפ ,טלעו רעשיניצידעמ רעשידיי רענליוו

 ,ענליוו ןופ םיריוטקָאד עשידיי עטלַא ,עטמירַאב יד ןגעוו תוישעמ טלייצרעדנָא

 יו ,ןלייצרעד טגעלפ רע וו .א .א ץנַארקנעזָאר ,אבמעטס ,גרעבנעטכַארט :יוװ

 -סערּפ ַא טימ "ןסערּפ, ןקנַארק ַא טגעלפ'מ יװ ,טלייהעג לָאמַא טָאה'מ ױזַא

 ןייק וליפַא ,ןעוועג טינ ןענייז סעקלערָאג עשירטקעלע ןייק) ךיוב םעד ןזייא

 ןיא טעברַאעג ןרָאי רעקילדנעצ טָאה ןָאסניװעל ,(טינ ךיוא ךעלקעז ענעמוג

 עסיועג ַא :השעמ ַאזַא לָאמ ַא זדנוא רע טלייצרעד .לָאטיּפש ןשידיי רענליוו

 ןטייוצ ןפיוא ןענופעג לָאטיּפש ןופ גנולײטּפָא-םיעגושמ יד ךיז טָאה טייצ

 ךעלייל ןסייוו ַא ןיא ךיז ןעלקיוווצנייא ןקנַארק ַא לָאמַא ךיז טסולגרַאפ .קָאטש

 שירעױּפ ַא ןרָאפעגנָא ןיא טנעמָאמ םעד ןיא ..רעטצנעפ ןכרוד .ַאדיײה ...ןֹוא

 ןיא סעּפע םיא ףיױא טילפ למיה ןופ זַא קידנעעזרעד ,רעױוּפ רעד ןוא ,לרופ
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 רעטיוט ַא ןלַאפעג רע זיא -- ךאלמ ַא יצ ,שטנעמ ַא ןופ טלַאטשעג ןיא ,ןסייוו

 -פיױרַא םיא ףיוא זיא סָאװ ,רעגנירּפש ןופ קורד ןרעטנוא ,ןגָאװ ןיא טרָא ןפיוא

 ..לָאטיּפש ןיא טריפעגניירַא ,ןצנַאג ַא ןעמ טָאה םענעגושמ םעד .ןלַאפעג

 געט עטצעל יד ןגעוו םיטרּפ עיונעג ןבעגעגרעביא ךיוא רימ טָאה ןָאסניוװעל

 יד ןופ רענייא ענליוו ןיא ןעוועג זיא ןושרג ר"ד .ןושרג ירָאגירג ר"ד ןופ

 עגנַאל .םיריוטקָאד עשידיי עטסקיטעטיוװיטקַא ןוא עטסטעדליבעג ,עטסנעעזעגנָא

 ןשידיי ןופ רעציזרָאפ .לָאטיּפש ןבלעז ןיא עקַאט רָאטַאנידרָא ןעוועג ןרָאי

 ןַאמטַאר ;עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעציזרָאפ ; ןײארַאפ-םיריױטקַאד

 בשומ, ןיא רעוטיטּפיוה רעד ןעוועג רע זיא סנטצעל .הליהק רעשידיי רעד ןיא

 לארשי ריקנַאב רענליוו ןטנַאקַאב ןכרוד ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא סָאװ ,"םינקז

 רעציזרָאפ ןעוועג המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ךָאנ זיא ןושרג ר"ד .שטיווָאמינוב

 עכלעוו ,הליהק רענליו רעד ייב עלַארטנעצ רערַאטינַאס-שיניצידעמ רעד ןופ

 יד טריפעגכרוד "טניָאשזד, םענעּפַאשעגייינ ןופ ןעלטימ-טלעג יד טימ טָאה

 ענערָאװעג-בורח יד ןופ טיבעג ןרַאטינַאס-שיניצידעמ ןפיוא טעברַא-יובפיוא

 -לַאװרַאפ רעד ךיא ןוא יקסדָארב .מ ר"ד ןעוועג זיא רַאטערקעס-ןרע ,ךעלטעטש

 םעד ןרעדנַא ןשיווצ ןבעגעגסױרַא ןוא ןפַאשעג טָאה עלַארטנעצ עכלעז יד .רעט

 ןוא הנותח ןיימ ףיוא ןעוועג זיא ןושרג ר"ד בגא -- ?טנוזעג-סקלָאפ,, לַאנרושז

 .תוכרב עבש יד ןופ ענייא טכַאמעג

 .קיצכַא יד רעביא ןעוועג טלַא .ג ר"ד זיא ָאטעג ןיא קידנעמוקנײרַא

 ןעגנַאגַאב יורפ ןייז זיא םורֲא געט רָאּפ ַא ןיא .לָאטיּפש ןיא ןיירַא זיא רע

 עשרַאװ ןופ גרוריכ ןטמירַאב ןטימ ןעמַאװצ טעברַאעג טָאה רע ,דרָאמטסבלעז

 ןפָאלש טגיילעג ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,טנװָא ןסיוועג ַא ןיא ,קישטיײװַאלָאס ר"ד

 עגנוי רָאּפ א רעמיצ ןיא ןײרַא ןענייז ,ךעלטעב ערעייז ףיוא עטַאלַאּפ רעד ןיא

 -טעב יד ןופ ןבירטעגּפָארַא ייז ןבָאה ןוא ,םיריױטקָאד-טעמכ ,סעקעינש עשידיי

 ןגרָאמ ןוומ רימ ןוא גָאט ןצנַאג ַא ןפָאלש טנעק עטלַא ריא , :קידנגָאז ,ךעל

 יד ,?עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןפָאלש טנעק ריא .טעברַא רעד וצ ירפ ץנַאג ןייג

 םעד ןריפסיוא טזומעג שפניתמגע סיורג טימ ןבָאה םיריוטקָאד עטלַא ייווצ

 טריפעגרעבירַא זיא ןושרג ר"ד .ןײֹרַא טינ ָאד ןיוש ייז ןענייז רעמ ,לעפַאב

 -לָאטיּפש ןופ רעיוט ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,זױלק-לָאטיּפש ןיא ןרָאװעג

 ןושרג ר"ד זיא זיולק ןיא .ָאטעג ןופ קעװַא ללכב זיא קישטײװָאלָאס ר"ד .ףיוה

 רעד ףױא ,ןענָאסניװעל וצ טגָאזעג רע טָאה ,טעז ריא , .געט עכעלטע ןעוועג

 ןעמונעג ךיז רע טָאה םעד ךָאנ ךיילג ..?"קינזיולק ַא ןרָאװעג ךיא ןיב רעטלע

 | ,ןבעל סָאד

 -- סנטשרע .קורדנייא ןקידנרעטישרעד ַא טכַאמעג טָאה דרָאמטסבלעז רעד

 ענליוו ןיא ןענייז ָאטעג ןזיב ןוא ָאטעג ןיא !דרָאמטסבלעז -- טקַאפ םצע רעד
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 -רעביא רעגניפ יד ףיוא ,טושּפ .דרָאמטסבלעז ןופ ןלַאפ עטלייצעג ןעמוקעגרָאּפ-

 ןייק טינ ןעײגַאב ןדיי יאמלה ,טרעדנּוװַאב טפָא ןבָאה ןשטייד יד .ןלייצוצ

 עכעלרעדיוש עכלעזַא ןיא טבעל ריא , :ןגָאז טפָא ןגעלפ ייז .דרָאמטסבלעז

 רעמ סָאװ רעבָא ."ןײגַאב טינ דרָאמטסבלעז ןייק ןליּפַא טנעק ןוא ןעגנוגנידַאב

 רעד ןעוועג זיא רעקרַאטש ץלַא ,רעכעלרעדיוש ןעוועג ןענייז ןעגנוגנידַאב יד

 ןבעל םוצ ףוס ַא ןכַאמ ןעגנוגנידַאב יד ןיא .ןבעלרעביא ןוא ןבעל םוצ ןליוו

 טייקשידלעה עתמא יד ,חוכיםצע רעד .ןכַאז עטסכייל יד ןופ ענייא ןעוועג זיא

 -רעביא ,ןבעל ןרַאפ ןפמעק ,ןבעל סָאד ןטלַאהנייא ןיא ןענַאטשַאב עקַאט זיא

 ןרעטצניפ רעייז ןבעלרעד רָאנ ,ןעק ןעמ סָאװ ץלַא טימ ןשטייד יד ןריניבמָאק

 ,עלַא ןיוש ןענייז רימ זַא ,ןסיוו ןוא איבנ ַא ןייז טנעקעג ןעד טָאה רעװ .ףוס

 וצרעד זיא רַאנָאּפ ןוא ,טיוט םוצ טלייטרוארַאפ ,םַאנסיוא ןָא ,עלַא עקַאט רעבָא

 ,ףָאהטוטש ,דלַאװרעזייק ,קענַאדײמ ךיוא זדנוא רַאפ ןיוש טיירג ןעמ ,קיניײיװ
 ןרעייט ,ןקיצרַאה ַאזַא ןופ דרָאמטסבלעז רעד ,טרָאװ ןייא טימ ,וו .א .א דנַאלטסע

 טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה העידי עשיגַארט יד ,טלסיירטעגפיוא ןעמעלַא טָאה דיי

 סרעטייל יד טימ טַארנדוי ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא ןוא ָאטעג םעניילק םעד ןיא

 ,רטפנ ןרעייט ןופ קנעדנָא םעד טרעַאב רימ ןבָאה סעיצוטיטסניא יד ןופ

 ןפיוקרַאפ ןופ טבעלעג ןוא לָאטיּפש ןיא ,טגָאזעג יו ,טעברַאעג בָאה ךיא

 ,טעברַא ףיוא טָאטש ןיא ןייג טלָאװעג טינ ןפוא םושב בָאה ךיא .ןכַאז-בוטש

 טרעיולעג יו ייס זדנוא ףיוא ןבָאה עכלעוו ,ןרַאפעג יד ןרעסערגרַאפ וצ טינ ידכ

 ,ןטייז עלַא ןופ

 עקידנקעטשנָא ןופ ןלַאפ .ןעוועג טינ עימעדיּפע םוש ןייק זיא ָאטעג ןיא

 טָאה רעטקַארַאכדןסַאמ ,ןשימעדיּפע ןייק רעבָא ,ןפָארטעג ךיז ןבָאה ןטייהקנַארק

 םימשה ןמ סנ רעכעלנייועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד .ןגָארטעג טינ סָאד

 ןשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס ןטריזינַאגרָא קידנצנעלג ַא ןופ טַאטלוזער ַא ןוא

 עלַאּפָארטסַאטַאק יד ןיא טָא ,טייקנייר רַאפ ףמַאק רעטריזינַאגרָא רעד .טַארַאּפַא

 יד ,רעדעב עקידנרינַאיצקנופ קידנצנעלג ,עטיובעגסיוא ייווצ יד ,ןעגנוגנידַאב

 ןוא ןטַאטלוזער עטוג ןבעגעג טָאה -- טייקנייר רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ עקידנעטש

 ,סעימעדיּפע ןופ ןרָאװעג ןטיחעגסיוא עקַאט זיא ָאטעג סָאד

 ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ עגַאל יד ןעזעגסיוא טָאה שרעדנַא ץנַאג

 ,ץומש ןוא זייל ןופ ןעמוקמוא ייז ןגעלפ טרָאד .ןרעגַאל עלענָאיצניװַארּפ יד

 טכַארבעג ןעמ טָאה רעגַאל-טעברַא רעשער ןופ :לַאפ ןקידנגלָאפ ךיז ןָאמרעד ךיא

 ןעוועג זיא רעקנַארק רעד .ץיה עסיורג טימ ןקנַארק ַא ןיײרַא לָאטיּפש ןיא

 ,ערעלָאכ ףיוא ןקנַארק ַא טנָאמרעד רימ טָאה ןעזסיוא ןייז .דרע יד יװ ץרַאװש

 םעד .,המחלמיטלעוו רעטשרע רעד תעשב ,1915 ןיא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ

 סענַאװ עכעלטע עטשרע יד .ענַאװ ַא ןיא ןשַאװ ןעמונעג ןעמ טָאה ןקנַארק
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 ענַאװ רעטפניפ רעד ייב טשרע .דרע יד יװ ץרַאוװש ןרָאװעג ןענייז רעסַאװ

 רעדיילק יד .שטנעמ ַא ןופ ןעזסיוא ןלַאמרָאנ םוצ ןעגנַאגרעד םיוק ןעמ זיא

 טשינ ךייר ןייק זיא סע זַא ,טקיזיילרַאפ ױזַא ןעוועג ןענייז ןקנַארק םענופ

 עכעלטע ןופ עיסימָאק עצנַאג ַא טכַארבעג בָאה ךיא .עיצקעפניזעד ןגעוו ןעוועג

 רימ ,ןענערברַאפ וצ ןכַאז ענייז עלַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס ןוא ןָאזרעּפ

 טימ ןײגמורַא טנעקעג שטנעמ רעקיזָאד רעד טָאה ױזַא יו ,טרעדנוװַאב ןבָאה

 ןַאלּפַאק הרש ןירַאטינַאס רעד ךרוד זיא רעקנַארק רעקיזָאד רעד !זייל ליפ ױזַא

 .?ףַארג , ןעמָאנ ןטימ ןרָאװעג טניורקעג

 ,עקנַארק-סופיט יד ןשיוצ ןלַאפ-טיױט ןייק טלעפעג טינ ןבָאה ךעלריטַאנ

 ןכלעוו ,החמש יקסװָאּפיל טסיטרַא רעגנוי רעד ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיווצ

 ןטיוט ַא ,םיא ךָאנרעד .לָאטיּפש ןיא ןעמוקנָא םייב ןעמונעגרעביא בָאה ךיא

 יד ןיא ןעוועג זיא עקנַארק לָאצ עטסערג יד .עטַאלַאּפ ןופ ןגָארטעגסױרַא

 -ײטּפָא רעד ןופ סױרַא עלַא טעמכ ןענייז גנילירפ וצ ,1941/42 םישדחירעטניוו

 ייװצ עניימ -- ןעװעג ןענייז גנוליײטּפָא רעד ןופ עקנַארק 2 עטצעל יד .גנול

 ,רעדניק

 ןסָאלשעג גנוליײטּפָא-סופיט עצנַאג יד זיא לָאטיּפש ןופ ןײגסױרַא רעייז טימ

 רעייז ךיז ךיא געלפ עקנַארקי-סופיט ןשיװצ גָאט ןצנַאג ַא קידנעייז .ןרָאװעג

 סופיטיקעלפ ףיוא ןיב ךיא .טַאהעג ארומ טינ ךיא בָאה ןיײלַא ךיז רַאפ .ןטיה

 בָאה ןטיהעג .,1918/19 ןיא המחלמיטלעו רעטשרע רעד תעשב ןעוועג קנַארק

 -- ןעוועג טרעשַאב זיא ױזַא זַא ,סיױא טעז'ס ,רעבָא -- בוטש עצנַאג יד ךיא

 ןוא .ןטײהקנַארק יד טימ גָאלּפ יד טָא ןכַאמוצכרוד טנעמָאמ ןטצעל ןיא שממ

 ,רעדנווו ַא ןעוועג טלָאוװ'ס ,טרעקרַאפ ?רעדנּוװ רעד ךעלטנגייא ןעד ןיא סָאװ

 טלָאװ ,ןעגנוגנידַאב-סנבעל עכעלרעדיוש עכלעזַא ייב ,טפַאשגנע ַאזַא ייב ןעוו

 ךיילג ,טרָאװ ןייא טימ .ןשטנעמיבוטש עטסטנעָאנ עניימ טקעטשעגנָא טינ ךיא

 ץיה עסיורג ןעמוקַאב טָאה יז ,רעטכָאט יד ןכערב ךיז ןעמונעג טָאה חסּפ ךָאנ

 ןיא ןריפוצקעװוַא יז טנדרָארַאפ ךיילג טָאה ײנדָאלָאק ר"ד טניירפ ןיימ ןוא

 ,לָאטיּפש

 ןוא ,ךָאל ןכרוד ןגױצעגסױרַא םיוק יז רימ ןבָאה ןטייקירעוװש סיורג טימ

 טריפעגקעװַא םערָא ןרעטנוא יז ךיא בָאה ,רעדורעג ןייק ןכַאמ קידנליװ טינ

 זַא ,טלעטשעגטסעפ םיריױטקָאד יד ןבָאה םורַא געט עכעלטע ןיא .לָאטיּפש ןיא

 ,סופיטיקעלפ ןוא יךיוב ,-אראפ :ןסופיט 2 עלַא ףיוא קנַארק זיא לדיימ סָאד

 טָאה געט עבלעז יד ןיא ,טייהנטלעז עשיניצידעמ ַא ןעוועג ללכב זיא לַאפ ַאזַא

 ןיירַא לָאטיּפש ןיא םיא טריפעגקעװַא .ןוז רעד ךיוא ןכערבנייא ךיז ןעמונעג

 ןוא אראפ -- ןסוּפיט 2 רָאנ םיא ייב טלעטשעגטסעפ ןעמ טָאה טרָאד ןוא

 | ,סופיט-ךיוב
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 גנוליײטּפָא רעד ןיא עקנַארק לָאצ יד .1942 שדוח לירּפַא ןיא ןעוועג זיא סָאד

 עקנַארק ןעוועג ןענייז סעטַאלַאּפ יד ןיא ,רעקינייװ ןרָאװעג גָאט ןדעי טימ זיא

 ןעוועג טכַאנ ןוא גָאט ןיוש ךיא ןיב ,עגַאל ַאזַא ייב ,טציא .סיזירק ןכָאנ ןיוש

 .רעוש רעייז ןעגנַאגעג זיא רעטכָאט רעד ייב טייהקנַארק יד .לָאטיּפש ןיא

 יז טָאה ןעמ .וו .א .א טעב ןופ ןעגנירּפש ,ץיה ןופ ןדער רעהפיוא ןָא טגעלפ יז

 םעד ןבעלוצרעביא ןעװעג הכוז ןבָאה רימ זיב .רעהפיוא ןָא ןטיה טזומעג

 ,טסָאקעג טנוזעג ןוא ןבעל קיניײװ טינ זדנוא טָאה ,סיזירק

 גנולײטּפָא רעד ןופ לַאנָאסרעּפ רעשיניצידעמ רעד רימ טָאה ךעלריטַאנ

 ךיא ןָאמרעד טײקרַאבקנַאד רעטסערג רעד טימ .קילגמוא םעד ןיא ןפלָאהעג

 טײקיצרַאה ןוא טפַאשביל ליפ ױזַא ןַאד רימ ןבָאה סָאװ ,םירבח עלַא יד טציא

 | | ,ןזיװעגסױרַא

 רעזדנוא ןופ ןעמעלַא ןבירטעגסױרַא יײצילָאּפ-טעטינַאס יד טָאה טייצ רעד וצ

 -ניזעד עכעלטנירג ַא טריפעגכרוד ,ןײרַא דָאב ןיא עלַא טריפעגקעווַא ,הריד

 עקיבוטש יד .ןריצקעפניזעד וצ ןעמונעגוצ ןכַאז עכייוו עלַא ,בוטש ןיא עיצקעפ

 ןייק רעבָא ,"םַארַארַאט, ןצנַאג םעד טימ ןדירפוצ טינ קידלַאוװעג ןעוועג ןענייז

 ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז ןעלטימ-סגנוטיהרַאפ עלַא ,ןפלָאהעג טינ טָאה ךַאז

 ןעלטימ-סגנוטיהרַאפ יד טָא קנַאדַא רָאנ זַא ,ךיז טיײטשרַאפ'ס .ףוס םוצ זיב
 רעקידנקעטשנָא ןַא ןופ לַאפ ןדעי ייב ןרעו טדנעוװעגנָא קידנעטש ןגעלפ סָאװ

 -עדיּפע ןופ ָאטעג סָאד ןטיהוצסיוא ןעגנולעג עקַאט זיא ,ָאטעג ןיא טייהקנַארק

 ,ןטייהקנַארק עשימ

 ןיא ,לָאטיּפש ןיא ןגעלעג ןענייז רעדניק עניימ עדייב ןעוו ,געט יד ןיא

 ודנוא ןעמ טיג ,רעייפ יו ץיה ןופ טנערבעג ןוא דנַאטשוצ ןזָאלטסּוװַאב ַא

 ףיוא עיסימָאק עשיניצידעמ עשישטייד ַא ןעמוקעג זיא לָאטיּפש ןיא זַא ,ןסיווּוצ

 סע !טייקיניילק ןייא .סיפ ןוא טנעה ןעמונעגּפָא רימ סע טָאה .עיצקעּפסניא ןַא

 עכעלטע יד ןעניפעג ןוא ןלַאפנײרַא ָאד הלילח ןלָאז ייז זַא ,רעמ טשינ טלעפ

 ! סופיטיקעלפ --- ייז ןשיווצ ןוא עקנַארק

 ,ייר רעטשרע רעד ןיא גנולײטּפָא רעזדנוא ךעלריטַאנ ,לָאטיּפש עצנַאג סָאד

 ?קילגמוא ןַא ןופ ןעמ טיהרַאפ ױזַא יו .עטלמוטעצ יו ןעגנַאגעגמורַא ןענייז

 .ןייגרעד טינ לקניװ-לָאטיּפש םעד וצ ןלָאז ייז זַא ,ייז ןעמ טדעררַאפ ױזַא יו

 ןעוועג זיא ןעמעלַא ייב .קירעהעג יו טיירגעגוצ ןעוועג ןענייז סעטרַאק-ץיה יד

 עשישטייד יד ."סילירבעפ סוטַאטס, רעדָא ?סילאנימָאדבַא; -- טנכײצעגנַא

 ץוח ַא .טייצ עגנַאל ַא טכַארברַאפ לָאטיּפש ןיא טָאה עיסימָאק-םיריוטקָאד

 עמײהעג ַא ךָאנ ןעװעג לָאטיּפש ןיא ןזיא גנולײטּפָא רעמייהעג רעזדנוא

 ןעמ טָאה ןשטייד יד ןופ גנונעדרָארַאפ רעד טול לייוו ,גנולײטּפָאךרָאטעּפמיק

 ,ןעלדניק טרָאטעג טינ ָאטעג ןיא
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 ּוװ ,ךיז ןעניפעג ייז ּוו ןטַאקינומָאק ןעמוקַאב רימ ןגעלפ עלייוו עדעי

 ךוזַאב רעייז תעב ןעגנובעלרעביא עכעלנעזרעּפ עניימ ,ןעייטש ייז ּוװ ,ןעייג ייז

 טקינײרעגּפָא טעמכ זיא גנולײטּפָא עצנַאג יד .ןבעגוצרעביא דנַאטשמיא טינ ךיא ןיב

 ליפ ױזַא ןפלָאהעג ךיא בָאה טעברַא רעטושּפ רעטסָארּפ ןיימ טימ ,עקנַארק ןופ

 ךיא ןיב ,ףוס עמַאס םוצ ,טציא ןוא לרוג ןרעווש רעייז טרעטכיילרַאפ ןוא עקנַארק

 אלימ .ןעמַאזוצ רעדניק עדייב טימ -- רעייפ שילעה ַאזַא ןיא ,ןייטש ןבילבעג

 ,גנולײטּפָא רעשיגַארט רעד ןופ רעטעברַאטימ ערעדנַא עלַא יו ,ןלַאפרַאפ -- ךיא

 עיסימָאק יד ביוא ,ןעמוקרָאפ טעוװ ָאד סָאװ ,טסייוו טָאג !עניימ רעדניק יד רעבָא

 ןטלַאהַאב וצ ןביוהנָא טרעלקעג וליפַא ןבָאה רימ !ןלַאפניײרַא ,הלילח ,ָאד לָאז

 .טעּפש וצ ןוא שילַאקיזיר וצ ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,עקנַארק עכעלטע יד

 גנולײטּפָא רעד ןיא ןעגנַאגעגמורַא ךיא ןיב עיצקעּפסניא רעד ןופ טייצ עצנַאג יד

 וצ ֹױזַא יו ןעלטימ ןוא ןגעוו קידנכוז ןוא קידנרעלק ,ןעניז םייב טינ יו

 ןענייז לָאטיּפש ןצנַאג ןופ ןוא גנוליײטּפָא רעד ןופ רעטעברַאטימ עלַא ,ןעװעטַאר

 .(ןגױא יד רַאפ ןענַאטשעג זיא ענװָאק לַאפ) .קערשיטיוט ןיא ןעגנַאגעגמורַא

 סעקטסישט עלַא ןופ ,ןגױצעגסױרַא ייז ךיא בָאה ןקילגמוא עקיטציא זיב עלַא ןופ

 ..ןעמוקוצמוא ,הלילח ,רעטציא ידכ ,ןטיהעגסיוא ייז

 וצ ןעועג הכוז ןבָאה רימ .ןזײא ןופ רעקרַאטש זיא שטנעמ רעד רעבָא

 -לָאטיּפש יד .לָאטיּפש ןופ סױרַא זיא עיסימָאק יד זַא ,טעפַאטש ַא ןעמוקַאב

 -עגנָא יד ךעלקילג קידנדיימסיוא ,לַארעביא טריפעגמורַא ייז טָאה עיצקעריד

 ,רעטרע ענעטלַאהַאב ןוא עטקיטייוו

 טקירדעג ךיז ןבָאה רימ .החמשו ןושש ןרָאװעג זיא גנוליײטּפָא רעזדנוא ןיא

 ןופ ןטעב יד וצ ןלַאפעגוצ ךיא ןיב ןרערט עסייה טימ .ךיירפ רַאפ טנעה יד

 טסּוװעג טינ ןוא ןײזטסּוװַאב ןָא ןגעלעג ןענייז ייז .טשוקעג ייז ןוא רעדניק יד

 ..קילג סיורג רעייז ןגעוו וליפַא

 -כרוד ךיא בָאה הפוקתירעלטיה רעכעלרעדיש רעד ןופ טייצ רעד רַאפ

 רימ ייב ןיא גנובעלרעביא יד טָא רעבָא ,ןטנעמָאמ עשיגַארט ליפ טכַאמעג

 .עטסשיגַארט יד יװ ןורכז ןיא ןבילבעג

 עיצַאדיװקיל עקיטליגדנע יד ןעמוקעגרָאפ זיא םורַא ןכָאװ רָאּפ ַא ןיא

 לָאטיּפש ןיא זיא טימרעד גנַאהנעמַאזוצ ןיא .גנולײטּפָא-עיצַאװרעסבָא רעד ןופ

 ןדַאלעגנייא ןענייז סע ןכלעוו וצ ,?טעקנַאב רעכעלרעייפ  ַא ןעמוקעגרָאפ

 ,גנוטלַאװרַאפ-ַָאטעג רעד ןופ ינּפ יִד ןרָאװעג
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 ןרעפיצ ןיא טײקיטעטילָאטיּפש

 גנוליײטּפָא-עיצַאװרעסבָא

 520 טַאהעג גנוליײטּפָא (עיצקעפניא) -עיצַאװרעסבָא יד טָאה 1942 ןרַאפ

 עקנַארק לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ 17790 טכַאמעגסיוא טָאה סָאװ ,עקנַארק

 ךיז טלעטש עקנַארק יד ןופ גנולייטוצ עלעיציפָא יד ,רָאי ןרַאפ לָאטיּפש ןיא

 :ױזַא רָאפ

 2060 ןלַאפ 112 . . . . . סופיטיךיוב ןוא סופיט-אראפ

 21,9,8 2 89 8 2 2 6 6 2 א א }  ןיטַאלרַאקש

 20/8490 // 1123 ֿ 2 9 2 ג ֿ 4 5 5 עיצנעולפניא

 2000 6} 1 12 1 3 4 3 ט 9 4 * 1 : טירעטפיד

 -- סופיט-ךיוב ןוא אראפ -- עיציזָאּפ רעטשרע רעד ןופ לייט עסיורג ַא

 ,סופיטיקעלפ זיא -- ?עיצנעולפניא , עיציזָאּפ עצנַאג יד ללכב יו

 ןרעפיצ יד טימ ןרעפיצרָאטעג יד טָא ןכיילגרַאפ וצ זיא טנַאסערעטניא

 .עגליוו טָאטש ןיא גירק ןרַאפ ןופ

 : ןעוועג ענליוו ןיא ןענייז רעניווונייא טנזיוט טרעדנוה ףיוא
 ןרָאי יד ןיא

 212 . . ָאטעג ןיא 66 . . . סופיטיךיוב 1935--7

 6022. .  2 89 . . . טירעטפיד 2

 505 . . ? : 68. . ןיטַאלרַאקש 2

 1238 2. . 4; ײ 45 . . עיצנעּולפניא יי

 (טינלַאפןײק-- 2 . ;. * 483 .א.א םואעראנאג ,סעול 2

 / / 6/ "חחד 3 5 2 / 225 : 5 5 ערעדנַא זי

1076 2897 

 :1942 ןופ טייצ רעד רַאפ לָאטיּפש ןיא עקנַארק ןופ גנוגעװַאבי

 יֵלְוי ינוי יַאמ רַאורבעּפ
28--1 1--1 10 8--1 

 167 154 165 184 רַאורבעּפ ןט1 ןפיוא ןבילבעג
 53 251 209 20 | ןעמוקעגנָא
 66 56 67 89 גָאט ןדעי ךעלטינשכרוד
 58 2+ 200 25 ןבירשעגסיוא
 72 46 65 8 : גָאט ןדעי ךעלטינשכרוד
 1 17 16 40 ןברָאטשעג

 .161 :ילוי 9 ןפיא 1169 :1.3 ןפיוא ןבילבעג

 גירס |



 ילך ינוי יַאמ  רַאורבעפ
8---1 1--1 0--1 8--1 

 0 2 0 9  רָאי 1 זיב רעטלע ןיא ןברָאטשעג
 0 1 1 1 רָאי 2 זיב 1 ןופ
 0 1 1 2 רָאי 7 זיב 3 ןופ
 0 1 0 0 רָאי 14 זיב 7 ןופ
 1 12 14 28 רעכעה ןוא רָאי 14 ןופ

40 16 11 1 

 } 4490 -- ינֹוי ןיא ;5.032 -- יַאמ ןיא ;5.144 רַאורבעפ ןיא געטיטעב

 ;184 -- געטיטעב לָאצ עכעלטינשכרוד .1219 -- ילוי געט 8 ןיא

 יד ןיא ;166 -- ינוי ןיא ;162 -- יַאמ ןיא ;184 -- רַאורבעפ ןיא

 ,165 -- ילוי געט 8

 ןענייז עכלעוו ,עקנַארק 2022 סױרַא לָאטיּפש ןופ ןענייז רָאי 1942 ןרַאפ

 :ןטייהקנַארק עקידנעגלָאפ ףיֹוא ןעוועג קנַארק

 גנולײטּפָא עשיגָאלַאקעניג

 .(עקנַארק לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ 4200) 429 עקנַארק לָאצ יד

 ,(געטיטעב לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ 5,200) 3091 -- געטיטעב
 ,געט 7 -- ךעלטינשכרוד

 ערעדנַא ןייז ליפמ םייב סעיצַארעּפַא
 ןעמַאזוצ ַארעּפָאש רעטייװצ ןיא זיב ןעגנוטולב שדוח

 סעיצ טפַאשרעגנַאװש םישדח 4

 24 5 = 6 23 רַאונַאי
 4 = 3 17 24 רַאורבעפ
 22 --- 1 14 17 ץרעמ
 41 2 7 20 12 לירּפַא
 26 6 2 18 10 יַאמ
 39 7 3 28 1 ינוי
 22 5 3 21 3 ילוי
 26 6 4 20 6 טסוגיוא
 29 5 3 13 8  רעבמעטּפעס
 21 1 2 20 4 רעבָאטקָא
 40 6 2 27 5 רעבמעווָאנ
 20 5 1 20 4 רעבמעצעד

17 224 11 48 20 

 100 16 74 2:3 27.7 :טנעצָארּפ

 5592 דידד ןלַאפ-טיױט 2
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 טעניבַאק-ןעגטנער

 רעקיצנייא ןייא רָאנ ןעוועג קיטעט זיא (1942) טכירַאב-רָאי ןופ ביוהנָא םוצ
 ךיוא ןענייז טסוגױא טפלעה רעטייווצ ןופ .טַארַאּפַא רעשיטסָאנגַאיד-ןעגטנער
 -ןעגטנער רעד .ןעגנולדנַאהַאב עשיטעּפארואעטדןעגטנער ןרָאװעג טריפעגנייא
 רעשיטסָאנגַאיד רעד ןיא -- ,ןבַאגפיוא-ךעגטנער עלַא טקידיילרעד טעניבַאק
 -ײטּפָא רעשיטעּפַארואעט רעד ןיא ,ןעמַאנּפיוא ןוא ןעגנוטכיולכרוד -- גנולײטּפָא
 .ןעגנולייה עפיט ןוא עלעטימ ,טיוה --- גנול

 קיטסָאנגַאיד-ןעגטנער 1

 ןוא ןעגנוטכיולכרוד 2411 ןרָאװעג טריפעגכרודַא ןענייז רָאי ןופ ףיול ןיא

 יד טיג טייקיטעט רעד ןגעוו דליב יונעג ַא .ךעלגעט 10--9 ,ה .ד ;ןעמַאנפיוא

 ;24 רעמונ עלעבַאט
 24 עלעבַאט

 ןעמַאוצ ןעמַאפױא , גרוריב גנר "ןנָאמ לכר 'ֹט גנול שדוח

 29 62 4 5 18 רַאונַאי
 167 28 8 54 6 רַאורבעפ
 106 49 5 42 100 ץרעמ

 288 49 2 20 157 | לירּפַא
 21 28 4 3 156 יַאמ
 220 41 2 20 241 ינוי
 215 6 2 42 208 ילוי
 243 46 5 20 262 טסוגױא
 25 46 8 31 200 רעבמעטּפעס
 241 57 4 54 226 רעבָאטקָא
 24 23 6 36 172 רעבמעווָאנ
 289 72 10 2 2800  רעבמעצעד

2111 589 61 484 2277 

 100 1:3 18 142 66. :טנעצָארּפ ןיא
 ךעלטינשכרוד

 284 49 5 40 190 שדוח ןיא

 -ןעגטנער ןיא טעברַא לָאצ עטסערג יד זַא ,ןעז וצ זיא עלעבַאט רעד ןופ

 רעד ןופ 24 רעפעגמוא ,ןעגנוטכױלכרודיץרַאה ןוא דןעגנול ןעוועג זיא טעניבַאק

 עשיגרוריכ ףיוא סיוא טלַאפ טנעצָארּפ רעניילק ץנַאג ַא רָאג ,לָאצ רענײמעגלַא

 .עמַאנפיוא ןייא סיוא טלַאפ ןעגנוטכיולכרוד 5 ףיוא .ןעגנוטכיולכרוד
 ערעדנוזַאב ןופ לייטנָא םעד ןרירטסוליא ןלעבַאט ייווצ עקידרעטייוו יד

 ,טעניבַאק-ןעגטנער ןופ טעברַא רעד ןיא ןעגנולײטּפָא

263 



 25 עלעבַאט 6"

 עירָאטַאלובמַא ןרַאפ ןעמַאזוצ/ לָאטיּפש םעד רַאפ יח
 00 לָאצ 00 לָאצ רעדניק עיגרוריכ עכעלרעניא

 54 85 4 4 4 27 6 רַאונַאי

 47 78 53 89 8 25 56 רַאורבעּפ

 56 9 4 87 7 19 61 ץרעמ

 58 5 47 3 11 2 81 לירּפַא

 599 7 4 64 16 11 דד יַאמ

 600 1 40 9 20 10 99 ינוי

 6558 9 2358 146 20 8 18 יָלוִי

 10 3 20 99 26 4 69 טסוגיוא

 638 0 27 5 21 12 12 רעבמעטּפעס

 641 09 390 2 13 17 . 102 רעבָאטקָא

 599 85 44 2 4 14 84 רעבמעווָאנ

 61 6 39 3 17 25 111 רעבמעצעד

03 193 177 63 40 48 600 

 רעקידשדוח

 10 14 15 16 83 טינשכרוד

 ןופ טייקיטעט רעד ןופ טנעצָארּפ 60 זַא ןעז וצ זיא עלעבַאט רעד ןופ

 .עירָאטַאלבמַא רעד רַאפ ןעוועג זיא טעניבַאק-ןעגטנער

 (טנעצָארּפ 72) לטירד ייווצ יו רעמ זיא טייקיטעט רעקירעביא רעד ןֹופ

 ,גנולײטּפָא רעכעלרעניא רעד רַאפ ןעוועג טעברַא

 רעכעלרעי רעד רעביא קילברעביא ןַא טיג עלעבַאט עקידרעטייוו יד

 ,טעניבַאק-עגטנער ןופ גנולײטּפָא רעשיטסָאנגַאיד רעד ןופ טייקיטעט

 26 רעמונ על ע בַא ט

 ןעגנוטכיולכרוד
 ןעמַאװצ ןעמַאנפ7א* .שיגרוריכ ןגָאמ ןעגנול

 93 10 -- 22 701 גנולײטּפָא עכעלרעניא
 193 92 23 2 51 עשיגרוריכ
 177 7 = 6 164 גנוליײטּפָא-רעדניק

916 255 22 169 1663 

 100 14 17 17 ::2 טנעצָארּפ
 2048 20 28 209 141 עירָאטַאלֹובמַא
 100 206 18 112 4 טנעצָארּפ

 211 589 41 44 217 ןעמַאזוצ
 100 14 18 42 :6 טנעצָארּפ
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 ןיא ןבָאה ןעגנולײטּפָא-רעדניק ןוא -ןרעניא יד סָאד ןעז וצ זיא םעד ןופ

 עלַא ןופ טנעצָארּפ 95 ייב) ןעגנוטכיולכרוד יד טצונעגסיוא ייר רעטשרע רעד

 .(לָאטיּפש ןופ ןעגנוטכיולכרוד
 "רוריכ יד .סעמַאנפיוא יד ןעגנוליײטּפָא יד ןצונַאב םענרַאפ ןרענעלק ַא ןיא

 5600 טעמכ) סעמַאנפױא טימ ןטסײממַא ךיז טצונַאב ןגעקַאד גנולײטּפָא עשיג

 רעביא ,ןעמַאנּפיױא ליפ רעייז טכַאמ עירָאטַאלובמַא סָאד .(סעמַאנּפױא עלַא ןופ

 | ,רָאי ןיא ןעמַאנפיוא עלַא ןופ 2

 עיֿפַארעט-ןעגטנערו 2

 טפלעה רעטייווצ רעד טייז קיטעט זיא טעניבַאק-עיּפַארעט-ןעגטנער רעד 4
 .ןסנַאעס 499 ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז םישדח 5 יד ןופ ךשמב .1942 טסוגיױא

 רעד ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו דליב יונעג ַא טיג עלעבַאט עקידרעטייוו יד
 | ,עיּפַארעט-ןעגטנער

 27 רעמונ עלעבַאט

 ןעגנולַארטשַאב

 ןעמַאזוצ עפיט עלעטימ טיוה

 81 60 2 = גנולײטּפָא עכעלרעניא
 2 --- 1 1 רעדניק
 6 28 23 --- עיגרוריכ

1 45 98 14 

 100 0 23 07 טנעצָארּפ
 255 18 254 83 עירָאטַאלובמַא
 100 50 21:6 244 טנעצָארּפ

84 299 16 409 

 100 22 200 168 טנעצָארּפ

 ןוא לטירד ַא רָאנ טצונעגסיוא טָאה לָאטיּפש סָאד זַא ,ןעז וצ זיא םעד ןֹופ

 רעטייוו .ןסנַאעסרױעגטנער עשיּפָארואעט יד ןופ לטירד-ייווצ עירָאטַאלובמַא יד

 ןוא עפיט לטירד-ייווצ ןעמונעג ןבָאה לָאטיּפש ןופ עקנַארק יד זַא ,ןעז וצ זיא

 -טיױה יד .ןעגנולַארטשַאב -טיוה ןייק טינרָאג טעמכ ןוא עלעטימ לטירד ןייא

 עקנַארקיעירָאטַאלובמַא ךרוד ןרָאװעג טצונעגסיוא ןצנַאגניא ןענייז ןעגנולַארטשַאב

 טצונעגסיוא טנעצָארּפ 85 ןיא ךיוא ןענייז ןעגנולַארטשַאב יד .(טנעצָארּפ 98.8)

 84,400 ןיא ןענייז ןעגנולַארטשַאב עפיט יד .עירָאטַאלובמַא רעד ךרוד ןרָאװעג

 ,עקנַארק ,עקידנגיל לָאטיּפש ןיא ,ךרוד ןרָאװעג טצונעגסיוא

 יד וצ ןסנַאעס עטצונעגסיוא לָאצ יד טזייווַאב עלעבַאט עקידרעטייוו יד (2
 ,ןעגנולַארטשַאב
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 28 רעמונ עלעבַאט

 ןסנַאעס לָאצ יד לָאצ יד לָאצ יד יד ןופ ןימ
 ןָאזרעּפ ַא ףױא ןסנַאעס ןענָאזרעּפ ןעגנולַארטשַאב

 5 63 12 | טיוה

 2-3 187 11 עלעטימ

 6 77 12 עפיט

 ,םישדח 3 עטצעל יד רַאפ ןענייז ןרעפיצ עקיזָאד יד

 ןענייז ןעגנולַארטשַאב בור סָאד זַא ,ןעז וצ זיא עלעבַאט רעקיזָאד רעד ןופ

 ןטסקינײװמַא ןסנַאעס לָאצ יד ןוא ,עלעטימ ןעוועג

 לכה-ךס רעד

 3.910 טריפעגכרוד ןעגנוליײטּפָא-ןעגטנער עדייב ןבָאה רָאי ןופ ףױלרַאפ ןיא
 .(ןעגנולַארטשַאב ןוא ןעמַאנפיוא ,ןעגנוטכיולכרוד) ,ןרודעצָארּפ-ןעגטנער

 .קילברעביא ןקידשדוח ַא טיג עלעבַאט עקידרעטייוו יד

 29 רעמונ עלעבכבַאט

 ךעלגעט ןעמַאװצ ךעלגעט עיפַארעט ךעלגעט קיטסָאנלַאיד שדוח

1 29 71 -- -- 29 14 
2 167 0 -- -- 167 0 
3 16 63 -- -- 16 3 
4 238 19 -- -- 28 19 
5 21 81 -- -- 21 81 
6 320 107 -- -- 3220 107 
1 25 14 -- -- 5 14 
8 243 111 45 15 388 6 
9 29 90 140 4 5 14 
10 241 10 129 41 0 151 
11 241 2 11 24 318 106 
12 389 10 14 38 503 168 

 /-- 010 --- 49 -- 2811 לכהיךס
 רעקידשדוח

 107 326 18 42 6 284 טינשכרוד

 עירָאטַארָאבַאל

 -ןבענ ַא ןיא ןענופעג עירָאטַארָאבַאל יד ךיז טָאה 1942 ןופ בױהנָא ןיא 1

 ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא יז זיא רעבמעטּפעס ןיא .קיײטּפַא רעד ייב רעמיצ

 ,לַאקָאל ןרעסערג ַא
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 :ןטנעמורטסניא עקידנגלָאפ טציזַאב עירָאטַארָאבַאל יד

 ,ּפָאקסָארקימ 1

 ,רָאטַאזילערעטס טפוליסייה 1

 ,אבאק ,ר טול טַארַאּפַא-ףמַאד 1

 ,רעטעמָאמרעט 1

 עשיגָאלַאירעטקַאב-שינילק רַאפ ןטַארַאּפַא ערעדנַא ןוא ןוויטַאטס ענעדיישרַאפ
 יוזַא ןזילַאנַא עשיגָאלָאירעטקַאב-שימעכ עלַא ןריפכרוד ןָאק ןוא ,ןעגנוכוזרעטנוא
 ,לָאטיּפש ןרַאפ ןעגנוכוזרעטנוא עקיטיונ עלַא יו טוג

 ןזילַאנַא 7284 ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז רָאי 1942 ןופ ףיולרַאפ ןיא 2

 רעביא קילברעביא ןַא טיג עלעבַאט עקידרעטייוו יד .ןזילַאנַא 20 ךעלגעט .ה .ד

 ,עירָאטַארָאבַאל ןופ טייקיטעט רעקידשדוח רעד

 30 רעמונ עלעבַאט

 רעד ןופ ?2 רַאפ ןזילַאנַא לָאצ יד טינשכרוד לָאצ יד
 לָאצ רענײמעגלַא עירָאטַאלבמַא רעד ךעלגעט ץזלַאנַא - "

1 581 19 1209 224 

2 561 20 138 246 
2 05 23 111 157 
4 007 23 62 90 

5 729 23 15 103 
6 823 1 79 96 

7 5 / 21 6 104 
8 529 17 54 ,10 

9 513 17 55 107 

10 50 18 4 16 
11 21 16 28 60 

12 53 19 29 68 
 19 79 -- 1284 לכהירס
 רעקידשדוח

 - 13 20 615 טינשכרוד

 :רימ ןעעז עלעבַאט רעד ןופ

 םוצ זַא ,ױזַא שדוח וצ שדוח ןופ ןלַאפ עירָאטַאלובמַא ןרַאפ ןזילַאנַא לָאצ יד

 רָאנ לָאצ יד טפערטַאב רָאי ןצנַאג ןרַאפ .לטירד ַא םיוק ייז ןפערטַאב רָאי ףוס

 ,לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ 2

 ןזילַאנַא ןכַאמ טגעלפ ןעמ טּפָא יװ ,טזייו עלעבַאט עקידרעטייוו יד 3
 ,לָאטיּפש ןופ ןקנַארק ַא
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 31 רעמונ עלעבַאט

 ןזילַאנַא לָאצ ןזילַאנַא עטכַאמעג לָאצ
 ןקנַארק ןײא ףױא 1757 לָאצ לָאטיּפש ןרַאפ שדוח

1 2 249 18 
2 23 24 17 
3 54 203 29 
4 5 209 28 
5 4 209 21 
6 144 257 29 
7 569 26 25 
8 45 28 17 
9 8 23 16 
10 524 21 19 
11 443 244 18 

12 524 204 18 
05 2001 -- 

 22 250 542 ךעלטינשכרוד

 ,רָאי ןופ ףױלרַאפ ןיא טָאה רעקנַארק רעדעי זַא ,רימ ןעעז עלעבַאט רעד ןופ
 -יפעָאק רעטסערג רעד זַא ,רימ ןעעז רעטייוו .ןזילַאנַא 2 טַאהעג ,ךעלטינשכרוד

 ערעדנַא יד ןיא ןעוו טייצ רעד ןיא (2,8) ילוי--ץרעמ םישדח יד ןיא זיא טנעיצ

 ,18 טפערטַאב םישדח

 22 סיוא עקנַארק לָאטיּפש רַאפ טכַאמ סָאװ ,טנעיציּפעָאקדןזילַאנַא רעד 4

 -נגלָאפ רעד ןופ ןעעז רימ סָאװ ,ןעגנולײטּפָא ערעדנוזַאב יד ןיא ןדיײשרַאפ זיא

 : עלעבַאט רעקיד
 32 רעמונ עלעבַאט

 ןופ ןקנַארק ןדעי ףיוא ןזילַאנַא יד ןופ לָאצ
 :לָאטיּפש  עיצַאװרעסבָא רעדניק עיגָאלָאקעניג עיגרוריכ ןרעניא

5 11 04 21 09 22 

 ערעדנוזַאב יד ןופ לײטנָא םעד טרירטסוליא עלעבַאט עקידרעטייו יד 5
 : עירָאטַארָאבַאל רעד ןופ טייקיטעט רעד ןיא ןעגנולײטּפָא

 33 רעמונ עלעבַאט

 ןעמַאזוצ .ב.ט עיצַאוו רעדניק עיגָאל עיגרוריכ ןרעניא לטרע ירעסבָא יה  .ַאקעניג ,.ירור יא רָאי

1 82 124 89 143 109 212 1409 

2 1402 178 43 178 87 144 2033 

3 801 159 23 164 121 144 102 

4 7247 189 233 186 166 180 101 

 005 680 23 611 188 60 3813 לכהידס

 100 105 25 103 28 10, 58,6 טנעצָארּפ

 542 56 40 56 16 56 318 ,טינשכרוד
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 ןזילַאנַא םינימ ענעדיישרַאפ יד טרירטסוליא עלעבַאט עקידרעטייוו יד 6
 : רָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ

 34 רעמונ עלעבַאט |

 : - - ,גָאלַאטיצ

 לכה -ךס ערעדנַא טי נאל "יינָאל ,טימעכיב ר שדוח
 : טולב

1 201 10 54 517 141 581 
2 23 14 53 5 118 51 
3 208 135 106 9 47 05 
4 24 181 45 49 18 607 
5 219 16 21 47 79 1729 
6 25 14 8 25 11 823 
7 250 14 59 23 57 5 
8 200 131 23 24 41 529 
9 285 13 4 29 28 512 
10 25 6 27 11 48 561 
11 220 8 12 44 27 411 
12 9 111 4 6 28 573 

| 2095 106 03 477 83 344 
 10 106 5 82 20,6 541 טנעצָארּפ
 5 65 40 50 24 323 .טינשכרוד

 לָאטיפש-ָאטעג ןיא טייקכעלברעטש

 טסייה סָאד ,ןָאזרעּפ 264 ןברָאטשעג לָאטיּפשיַאטעג ןיא ןענייז 1942 ןיא

 ,עקנַארק לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ 2

 : ןטייהלצנייא יד זדנוא טיג 20 רעמונ עלעבַאט יד

 ר ע ט ל ע

| 4 5-14 15-19 29--20 59--40 60 

 65 101 22 10 11 45 1942 ןיא לָאטיּפש ןיא ןלַאפ-טיױט

 25 8 12 4 4 17 ענעברָאטשעג 264 ןופ טנעצָארּפ

 204 1 1044 250 261 281 ןעמוקעגנָא ןענייז רָאי ןופ ףיול ןיא

 ענעברַאטשרַאפ ןופ טנעצָארּפ
 22 12 3 4 3 16 ענעמוקעגנָא יד ןופ

 | 264--- ןעמַאזוצ ,112 ןעיורפ ,152 רענעמ

 .ןעמַאזוצ ןעיורפ רענעמ '

 100 42 58 ענעברָאטשעג 264 ןופ טנעצָארּפ
 2001 1619 1382 עקנַארק ןעמוקעגנָא ןענייז רָאי ןופ ףיול ןיא
 רעד ןופ ענעברָאטשרַאפ ןופ טנעצָארּפ

 2 7 11 | ענעמוקעגנָא לָאצ

 2ט69



 :רָאלק ןעמ טעז עלעבַאט רעד ןופ
 ךעלטינשכרוד זיא רָאי 29 זיב 5 ןופ ענעברָאטשרַאפ ןופ טנעצָארּפ רעד 17

 .(82) טנעצָארּפ םענײמעגלַא ןטימ ךיילגרַאפ ןיא רעניילק ַא רעייז זיא סָאװ 2

 ןיא רע טייגרעד ןטסכעהמַא ןוא טלּפָאד רָאי 0--4 ןופ רעטלע ןיא רע זיא ןגעקַאד

 ןברָאטשעג זיא רעקנַארק רעטירד רעדעי טעמכ ןעוו ,רעכעה ןוא 60 ןופ ןרָאי יד

 1100 ,ןעיורפ ייב יו רעכעה ליפ זיא רענעמ ייב טייקכעלברעטש יד ;2

 ןיא טייקכעלברעטש רעד ןשיווצ יילגרַאפ רעד זיא טנַאסערעטניא ,7900 ןגעק
 ;טציא ןוא ןטייצ עלַאמרָאנ

 21 רעמונ עלעבַאט

 עקנַארק ופ 2 ןברָאטשעג רעד ןופ ןופ לָאצ |
 לָאטיּפש ןיא לָאטיּפש ןיא גנורעקלעפַאב ענעברָאטשרַאפ

 ענליוו ןיא לָאצ עכעלטינשכרוד

 41 181 129 2061 1932--2/ ןרָאי יד ןיא

 82 264 29 522 142 ָאטעג ןיא

 יד ןוא טייקכעלברעטש רעד ןופ לָאצ יד טרירטסוליא עלעבַאט עדנגלָאפ

 ,טיוט ןופ תוביס
 22 רעמונ עלעבַאט

 : ךרינו עיצַארענעגעד
 ןעמַאװצ עדעדנַא .צ.ב ט ;יצידנעשא גנורא יא ,גנודניצנָא -ץרַאה ןופ שדוח

 | : 2 .ַאמעװא  ןלוקסומ |
 4 19 1 1 9 5 9 רַאונַאי
 40 144 4 1 6 5 10 רַאורבעּפ
 26 10 5 - 2 4 5 ץרעמ
 6 18 10 1 4 = 2 לירפַא
 20 9 6 2 -- 1 2 יַאמ
 17 2 7 2 2 1 2 ינֹוי
 14 4 6 1 =- 2 1 ילול

 9 3 1 2 1 -- 2 טסוגױא
 וד 2 2 2 2 4 5 רעבמעטּפעס
 7 2 2 -- 1 -- 2  רעבָאטקָא
 16 7 1 = - 1 7 רעבמעווָאנ
 18 9 4 -- 2 -- 3 רעבמעצעד
 244 99 49 12 29 23 52 לכה-ךס
 100 246 4 46 10 1 197 טנעצָארּפ

 םישדחירעטניוו יד ןיא טייקכעלברעטש ערעסערג יד שיטסירעטקַארַאכ זיא'ס

 .עקידרעמוז יד ןיא יוו

 (םישדח-רעטניוו) 12 ,11 ,4 ,3 ,2 ,1 םישדח יד ןיא ענעברָאטשרַאפ יד ןופ טנעצָארּפ

70 6 80 25 50 78 10 

 םישדח עקירעביא יד ןיא ענעברָאטשרַאפ יד ןופ טנעצָארּפ

20 24 20 175 50 22 20 
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 טא קלַא ןטרל ךאפ רע אפ סערדַא ןרױבעג טל * ןעמָאנ ןוא עילימַאּפ .נל
 ִל 6 5 4 8 2 1

 עיצַארטסיגער רעטסעװשדןקנַארק ינאגיל 1896 4 ענייש קַאװטיל .3
 גנוקיטפעשַאב רָאטקָאד 44 אמיליפ 1908 30623 קחצי ץעילאקאטנַא ר"ד 4

 רעטכעוויןקנַארק 9 ןאיל .--- 6 קחצי ןַאמבוט .5
 ןירעטכעוו-ןקנַארק 7 ינאגיל 1899 5 עיסַאב ןָאסמעלַאס .6
 | רעטסעוושיןקנַארק 7 , 1906 30594 .ַאטרעב שטיוועשומייפ .7
 רעגעלפיןקנַארק ןיצידעמ-טנעדוטס 9 ,  1916 9 ראמעדלאוו אריּפַאש .8
 | רעטסעװשדןקנַארק 11 , 1911! 8 עדלָאג .ַאקסרימ .9
 רעגעלפדןקנַארק 2 , -- 3061 שטיוואנאדראג ר"יד 0

 םהרבא
 רעטכעוויןקנַארק 5 , 1897 7 אשאי קינשירַאב 1
 ןירעגעלפיןקנַארק 7 , 1904 9 עבייט ןוגאמ .2
 | : 8 רעלוװאש 1900:44 8 ַאטיא ריּפַאּפ ,
 -עיצַארעּפָא רעטסעװש .רק 9 ינאגיל 1905 5 רתסא ץכ .4

 רעטסעווש
 | רעטסעװשדןקנַארק 9 , 1891 4 ַאזָאר ץכ .5
 - , "דלעפ רָאטקָאד 46 אמיליפ 1897 5 ר"ד לאונמע םעלאכ .6

 רוטנַאדנעמָאק
 | : 4 ? 1902 67 לאפר ןיוועל ר"ד .1
 עשער ענליוו : 4 . 1890 20523/ רעדנַאסקעלַא אביל ר"ד .8
 -טכַאמרעװ : 46 .; 1905 30566 חנ יקסײװָאקלָאװ ר"ד .9

 - רעקנַאה
 -לּפמעטש : 46 .; 1891 7 קחצי קינשטור ל"ד .0

 טנַאדנעמָאק
 6 46 , 1911 24 לאומש סעכער ר"ד .41
 רעטכעוװ-ךקנַארק 9 ןאגיל 1911 0 דוד ןָאספלָאװ ר"ד .2
 רָאטקָאד 9 , 1901 8 ַאילַאמע טילאש 23
 2 4 , 1902 .20561 אעל יקסװָאנַארַאב ר"ד .4
 : 9 ,  1881 305/5 השמ שטיװָאשריג ר"ד .5
 : 46 אמיליפ 1885 20558 רעדנַאסקעלַא ןַאלּפַאק ר"ד 6
 : 46 , 1894 205600 םהרבא ןַאמדלָאג ר"יד .7

 רעטסעוושדןקנַארק 11 ןאגיל 1914{ 0 האל רעלקומש = ,48 ;
 ןירעשוקַא 46 אמיליפ 1898 8 ַאללעב סעלַאװכ .49
 ועשדלעפ 7 ןאגיל 1891 0 דוד רעש 0
 ןירַאטינַאס -עקשטנעה 2 ןושארטס 1901 1 עינעג ליגשאו 1

 ןירעכַאמ
 ןירעטכעוויןקנַארק 9 ינאגיל 1897 2 עשַאר ַאקסיקליו 2
 רעטסעוושיןקנַארק 44 םיליפ 1909 2 עיסעּפ רעלעג 2
 רָאטקַאד 60 , 1897 30866 לאפר יקסווָאדַאש ר"ד 4
 -ןקנַארק ןירעשוקַא 44 , 1914 3 הנח ןַאמקרעב .5

 רעטסעווש
 : : 9 ןאגיל 1885 20592/ | עלייב לזיימ = ,56
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 טפעברא ןעמָאנ ןוא עילימַאפ

1 2 

 2097 ענייש ווָאלעירבָאג

 0(50 האל ןָאספלָאוװו

 30572 ףלָאװ יקסשילעמוש ר"ד
 20599 רעב ןָאסניװעל
 2083 ןַאמלעקעהיןָאספלָאװ

 / עינעגואע
 2022 עינָאס לעגרוס
 20781 ענימ ךוב
 5083 עטיג ןידאג
 20005 היח ןײטשּפע
 30568 קחצי שטיװָאמַארבַא ר"ד
 2073 לאכימ וװָאצעג ר"ד

 2811 אדאג ןייטשרוב
 30616 הכלמ ןָאסדניקלַאזילָאּפָאט
 2017 היח זיוהנייטש
 2006 עוויר ַאקסנַאשעל
 205 המחנ ווָאטלעוװעד
 2054 רסיא וװָארבַאי ר"ד
 2001 ילתפנ קינזער ר"ד

 2004 רתסא ןָאסלענעצַאק
 44958 הרש ןראגשרעה ר"ד
 55683 עמורפ עדַארג
 2059 ןמלז יקצָארט ר"ד
 30644 רימידַאלװ רעטשטָאּפ ר"ד

 2046 המלש לטיג ר"ד

 5002 שַאירַאכַאז ץכ ר"ד

 30526 שטיװָאקלַאשרַאמ ר"ד
 הרובד

 202009 הכלמ שטיווערוג

 202881 ַאמעט יקסנַאשזוב

 56643 .ַאינָאס ץעװַארק-יקזדיל

 23 ַאווע ןַאמרעביל

 30569 לאומש סילָאגרַאמ ל"ד |

 2076 עּפיל ןייטשרוב ר"ד

 2078 היח רעטסוש

 230571 וחילדג ןַאמדלָאג ר"ד

 2002 לאכימ םאר ר"ד

 ןריובעג

3 

1892 

105 

185 

1879 

187 

101 

116 

185 

1892 

1890 

1801 

102 

110 

186 

114 

184 

110 

104 

1899 

1904 

1805 

11 

102 

102 

1005 

100 

105 

111 

1802 

19 

107 

108 

84 

107 

 סערדַא

4 

 7 ןאגיל

 46 םיליפ

? 40 

 ענושַארטס

 5 ןאגיל

 46 םיליפ

 5 ןאגיל
, 7 

 46 אמיליפ

 3 ןילקרא

 46 אמיליפ

; 46 

 2 ןאגיל

, 2 

 רעקצינדור

 44 אמיליפ

 רעקצינדור

 9 ןאגיל

 46 אמיליפ

 7 ןאגיל

 9 זז

? 5 

 3 רעלװַאש

 46 אמיליפ

 11 ןאגיל

 46 אמילימ

12 

10 

10 

 טקיטפעשַאב ןטױל ךַאפ רעשיטקַאפ
 סלַא לכיב ךַאפ

(+ 8 1 

 -ןקנַארק ןירעשוקַא
 רעטסעווש

 -ןקנַארק ןירעגעלפ
 ןירעטכעוו

 רָאטקָאד

 רעשדלעפ

 + ףעטסעװשיןקנַארק

 ןירעגעלפדזקנַארק

 רעטסעװשזןקנַארק

 רָאטקָאד

 ןירעשוקַא

 ןירעטכעוו-ןקנַארק

 רָאטקָאד

 ייב טעברַאעג רעגעלפ-ןקנַארק
 רעניווטיל

 רעטסעוװשיןקנַארק

 רָאטקָאד

 רעטסעוװשדןקנַארק

 רָאטקָאד

 יובדלעפ

 רעגעלפדןקנַארק

 ןירעגעלפד-זקנַארק

 ןירעטכעוויןקנַארק

 רעטסעוושיןקנַארק

 ןירעטכעוו-ןקנַארק

 רעטסעװשי-ןקנַארק

 -ךלעפ לּפמעטש רָאטקָאד
 רוטנַאדנעמָאק

 . עירָאטַארָאבַאל-ןעגטנער

 קימעכ טנַארָאבַאל ר"ד
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 -טטעברַא ביררוצ
 לכיב ועמַאנ ןוא עילימַאפ .ל

1 2 

 2444 וועל 2

 2071 המלש לעקניפרַאג 3

 25 רתסא יקסדָארב .4

 2035 ַאדָאג ווָאנָאמָאלַאס ,5

 2083 לוולעוו ןייטשסייוו 6

 240 קחצי ןיקמורפ 1

 2045 לרעמש ילסעשט .8

 2286 לאומש קַאלק .9

 2046 לעכַאי יכרַאז 0

 2004 םהרבא ןָאסניבָאר ,1

 20648 ןורהא ןוזדניר .2

 2047 המלש שטיוורוג 3

 448423 רתסא (סיזרעקוצ) גיניוו ,4

 502 האל דראבזייר ,5

 244 ךורב לעגרוט .6

 2504 לחר יקצינדור ,7

 55048 הנח רעגרעבנייוו ר"ד 8

 44300 דערפלַא שטיװָאנַאמלַאק ,9
 20629 םירפא יקסנישטבאראק ,0

 20022 םיפעי ווָאטלעװעד ,1

 2000 לעונַאמע ןאגאק 2

 סערדַא ןריובעג

4 

 46 אמיליפ

 2 םאגיל

? 3 

 3 אמיליפ

// 44 

 9 םאגיל

 46 אמיליפ

 4 רעלװַאש

 7 םאגיל

9  , 

6  ? 

 אמיליפ 46

 רעדיל 13

 רעקצינדור 7

 םאגיל 6

 44 אמיליפ

 44 אמיליפ

 3 םאגיל

 .טקיטפעשַאב ןטיױל ךַאפ רעשיטקַאפ
 סלַא לכיב ךַאפ

5 6 7 

 -טנַארָאבַאל עיפָאזָאליפ-רעטסיגַאמ

 קימעכ

 -ןקנַארק ןיצידעמ טנעװלָאסבַא
 רעגעלפ

 ןיכעק
 יירעשעוו --- ןירעטלַאװרַאפ

 רעכוק עיפָאזָאליפ רעטסיגַאמ
 ףליהעג

 רעקײטּפַא עיצַאמרַאפ-רעטסיגַאמ

 עיצַאמרַאֿפ ,רָאזיוװָארּפ

 רעקיײטּפַא ספליהעג

 עיצַאמרַאֿפ ,רָאזיוװָארּפ

 רָאזיװַָארּפ-ספליהעג

 עיצַאמרַאפ-רעטסיגַאמ

 רעקיײטּפַא-ספליהעג

 עיצַאמרַאפ-רעטסיגַאמ

 -ןקנַארק רָאטקָאד
 רעטסעווש

 עקעטָאטרַאק ,ןיצידעמ טנעװלָאסבַא

 רעטלעטשעגנָא

 -ןקנַארק עיצַאמרַאפ-טנעװלָאסבַא
 רעטכעוו

 -ןקנַארק רעריזירפ
 ףעטכעוו

 1942 רךעבָאטקָא ןטס26 םעד בירנייו ר"ד ןבירשעגרעטנוא

 לָאטיֿפש ןיא עטלעטשעגנָא עטריטַאטע טינ יד ןופ המישרו

 לבב  !עמָאנ ןוא עילימַאּפ .נל -סטעברַא 2

 5817 עניד ןיועל 1

 043 ענייש עקסנישוק 2
 343 עדיירפ רעטאשרעג 3
 206 הרש ןיטש 4
 1107 הנח ַאקסװעיַאּפ .5

2374 

 (שטייד ןיא ןבירשעג)

 ןריױבעג

117 

106 

1897 

102 

1804 

 סעדדַא

 7 ןאיל

5 :{ 

10 , 

 טקיטפעשַאב ןטױל ךַאּפ רעשיטקַאּפ
 םלַא לכיב ךַאּפ

 -ןקנַארק רעטסעװשדןקנַארק
 רעטסעווש

 ע//

 ןירעיינ
 ןירעטרַאװ-ןקנַארק 29 רעקצינדור

 }: 8 ןאגיל



 ןעמָאנ ןוא עילימַאפ 7

1 

 עגייפ ןַאמבוט
 הרש רעמערק
 ַארעװ לאכאר
 םוחנת קאבייר
 אזָאר ןילריצ
 ילענ בירנייוו ר"ד
 שַאילע יקסכוינאק

 "סטעברַא
 לכיב

 ןריובעג

114 

1909 

106 

126 

101 

114 
65 

 סעדדַא

4 

 8 ןאגיל

?; 8 

?. 8 

 12 רעדיל

 46 אמיליפ

 44 ; 

 ןטױל ךַאפ רעשיטקַאפ
 לכיב

5 8 
 ךַאפ

 ןירעטכעװ-ןקנַארק
7 

2, 

 רעטכעוו-ןקנַארק
 ןירעטעברַא
 רָאטקָאד

4 

 .טקיטפעשַאב
 סלַא

7 

 1942 רעבָאטקָא ןטס26 םעד ,בירנייו ר"ד

 ןענייש עיולב ןבָאה עכלעוו ,לָאטיּפש ןיא עטלעטשעגנָא ןוֿפ המישר

 ןעמָאנ ןוא עילימַאפ

 ַאזיל ַאקסנַאשרעי
 אוואלס שטיוװָאמַארבַא
 ַאירַאמ גרעבדירפ

 הרש ץעילַאקָאטנַא
 לזייר םַאזגנַאל
 ילתפנ שטיוועלעשוק
 עקלע ברַאפָאלב
 ַאידַאנ קינזער ר"ד

 ַאלעב רעדיינש

 עקדלעז רעש-רעלעמ

 עכענ הפי

 עינעג ןטרַאגסײװ

 רתסא לעגייב

 הרש ןַאלּפַאק

 ַאטור רעכַאמרוא

 הנח ַאקסכוינָאק

 עיסעּפ יקסדיל ר"ד
 רתסא ןייטשנייוו
 הרש קושטניּפ
 עלייב רעדניבליב
 ַאליז ַאקסװָאנַארַאב
 ַארימ ַאקסנַאמעינ

 ןריובעג

1908 

15 

114 

1804 

1903 

183 

103 

1909 

102 

14 

105 

109 

1895 

1903 

12)6 

118 

183 

112 

107 

114 

100 

1921 

 סערדַא

 44 אמיליפ

{: 44 

 6 רעקצינדור

 44 אמיליפ

 15 ַאנושַארטס

 3 םאגיל

 46 אמיליפ

 9 םאגיל

 50 אמיליפ

 7 םאגיל

 8 אנושארטס

 8 םאגיל

 1 אנושארטס

 8 רעלוואש

 14 רעקצינדור

 9 םאגיל

 46 אמיליפ

 9 םאגיל

 2 אנושארטס

 14 רעקצינדור

 7 םאגיל

 44 אמיליפ

 ךַאפ רעשיטקַאפ

 רעטסעוושיןקנַארק

 עטלעטשעגנָא

 ןירעדיינש

 רעטסעווש-ןקנַארק

7 

 רָאטקָאד

 רעטסעוװש-ןקנַארק
 ןירעטכעוו-ןקנַארק

 רעטסעװש-ןקנַארק
 ןירעטכעוויןקנַארק

// 

 ןירעשוקַא

 רָאטקָאד

 רעטסעווש-ןקנַארק

 ןירעטכעוו-ןקנַארק

 רעטסעוװש-ןקנַארק

 טקיטפעשַאב
 טלַא

 ןירעגעלפ

 ןירעריסַאק

 ןיא ףליהעג
 רעגַאל-שעוו

 ןירעיינ-שעוו

 ןירעטכעוו

4{ 

 "ןקנַארק
 רעטסעווש

 -ןקנַארק
 ןירעגעלפ
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 .טקיטפנטַאב ךַאּפ רעשיטקַָאּפ סערדַא ןרױבעג רעולב ןעמָאנ ןוא עילימַאּפ .נל

 רעטסעװשיןקנַארק 19 רעקצינדור 1897 2 הנח יעפערעש .2
 ןירעטכעוו-ןקנַארק 3 םאגיל 1900 --  ַאזיל ןייטשנערעביץלעמ 4
 רעטסעװשדןקנַארק 11 רעקצינור 1906 6 לחר ץטַאש 5
 ןירעטכעװיןקנַארק 8 רעלואש 1901 9 עיסעה ליגשאוו 6
 רעטסעװשיןקנַארק 9 רעקצינור 1910 23 עינַאמ ןָאסניוװעל .7
 -ןקנַארק ןירעדײנש 6 רעלװאש 1912 6 הנח עקָארָאס 8

 ןירעטכעוו
 ןיכעק ןיכעק 9 םאגיל 1909 42 האל רעלקומש .9
 - , 11 רעקצינוו 5 --- עלייב םאר .0
 , רעקײטּפַא 12 אנושארטס 1907 -- האל ןַאמגרעב 1
 רעטכעוויןקנַארק 15 רעדיל 1888 -- השמ יקסוואגוד 2
 : 6 םאגיל 192 9 אליז יקסניריצ .3

 ,1942 רעבָאטקָא ןטס26 םעד ,בירנייוו ר"ד

 עירָאטַאלובמַאי

 זיא ָאטעג ןיא עיצוטיטסניא עשיניצידעמ עקיטכיוו ןוא עסיורג עטייווצ יד

 עכלעוו ,עיצוטיטסניא-ןסַאמ עקיזיר א ןעוועג זיא סָאד .עירָאטַאלובמַא יד ןעוועג
 עירָאטַאלובמַא ןופ לַאקָאל רעד .ָאטעג ןיא טעברַאעג ןוא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא

 ןפיוא ףױה סעסובָאלג ר"ד .וועג ןיא סַאג רעקצינדור ףיוא ןענופעג ךיז טָאה

 ןופ ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא עיצוטיטסניא עצנַאג יד .קָאטש ןטייווצ ןוא ןטשרע

 -רעדנַאנופ ןענייז ןרעמיצ יד .ָאטעג ןופ ןטנַאק עלַא ןופ ,ןכַאז עטלעטשעגפיונוצ

 .ןרָאדירָאק ןוא ןרעמיצ-עטרַאװ ,ןטעניבַאק ערעדנוזַאב ףיוא ןטקיד טימ טמיוצעג

 טפַאשגנע ַאזַא ייב .גנע ,טקַאּפעג ,ןשטנעמ ןסַאמ ןעוועג קידנעטש ןענייז ָאד

 ןוא טייקנייר עקיטיונ יד ןטלַאהוצנייא עצַארּפ קינייוו טינ ןטסָאק טגעלפ

 ,גנונעדרָא

 "ןָאצ ,םירױטקָאד-ןָאצ יד ןופ ןטעניבַאק יד ןעוועג ןענייז קָאטש ןטשרע ןפיוא

 ,(עימרעטַאיד) עיּפַארעט עשירטקעלע ,ןזילַאנַא רַאפ עירָאטַארָאבַאל ,רעקינַאכעמ

 וו .א .א סעקנַאב ןלעטש םוצ ,ןעגנוצירּפשנייא רַאפ רעמיצ ַא

 -קָאד יד ןופ ןטעניבַאק ערעדנוזַאב יד ןעוועג ןענייז קָאטש ןטייווצ ןפיוא

 ,ףליה רעכיג רעד רַאפ רעמיצ רענרושזיד ַא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ָאד .םיריוט
 .טכַאנ ןוא גָאט קיטעט ןעוועג זיא עכלעוו

 רעבָא ?קָאה דַא, ןרָאװעג ןפַאשעג עיצוטיטסניא עקיזָאד יד זיא ,טגָאזעג יו

 "רעד עירָאטַאלובמַא יד זיא רעטעברַאטימ יד ןופ טײקיליװרעּפּפָא רעד קנַאד ַא

 | ,דנַאטשוצ ןכעלגעמ ַא וצ ןרָאװעג טריפ
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 ,םירױטקָאד-ןָאצ ,םיריױטקָאד ליפ רעייז טעברַאעג ןבָאה עירָאטַאלובמַא ןיא

 עטסערג יד .גָאט ןצנַאג ַא טעברַאעג טָאה'מ ,רענידַאב ןוא רעטסעווש ,רעקינכעט

 -קירוצ ןענייז רעטעברַא עלַא ןעוו ,ןעהעשיטנוװָא יד ןיא ןייז טגעלפ ץנעווקערפ

 ,רעצעלּפ סטעברַא ערעייז ןופ טָאטש ןופ ןעמוקעג

 רעװעשרַאװ ןוא רענווָאק ,רענליוו ךס ַא טעברַאעג ןבָאה עירָאטַאלובמַא ןיא =

 ךיוא טגעלפ עירָאטַאלובמַא יד .ןטסילַאיצעּפס עקיסַאלקטשרע -- םיריוטקָאד
 ןעמ טגעלפ ,ףליה ןטרַא עלַא רַאפ .םייה רעד ןיא עקנַארק וצ םיריוטקָאד ןקיש

 ,טַארנדוי ןופ עסַאק רעד ןיא ןסָאלפעגנײרַא זיא סָאװ ,לָאצּפָא םעניילק ַא ןעמענ

 רעד ןופ ךעלטעצ ףיוא עקנַארק ןעמעננָא עירָאטַאלובמַא יד טגעלפ טלעג ןָא

 ןוא רעוויטַארטסינימדַא רעצנַאג רעד .גנוגרָאזרַאפ רעלַאיצָאס רַאפ גנולײטּפָא

 -- תוריכש ןעמוקַאב ןגעלפ םיריוטקָאד יד ךיוא יו ,לַאנָאסרעּפ רעשיניצידעמ-לטימ

 | / .ןעהעשיטעברַא לָאצ יד טיול
 ײמדַא רעד .ָאריּפַאש ןמלק ר"ד ןענַאטשעג זיא עירָאטַאלובמַא ןופ שארב

 רעגנוי ַא -- דירפ בר רענליוו ןופ ןוז רעד ןעוועג זיא רעריפנָא רעוויטַארטסינ
 ,רָאטקָאד

 סָאװ ,עירָאטַאלובמַא ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו עלעבַאט ַא רימ ןעגנערב ָאד

 .ָאטעג רענליוו ןופ טמַא ןשיטסיטַאטס םעד ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא

 2 רעמונ םעד עיצוטיטסניא רעד ןופ טכירַאב םענײמעגלַא ןיא טגָארט עלעבַאט יד

 ,"ץוש-טנוזעג , ןעמָאנ ןרעטנוא 20 טייז רעד ףיוא ךיז טניפעג ןוא

 ,1942 רעבמעצעד 21 ןזיב ילוי ןטשרע ןופ טייצ יד םורַא טמענ עלעבַאט יד

 .בעד .מעװָאנ רעבָאטקָא .טפעס טסוגױא יָלְוּי

 17724 1520 1092 1178 1211 1193 עקנַארק לָאצ ענײמעגלַא

 ןטיזיוו לָאצ
 818 17 53 1310 1733 16 סעיצַאטלוסנָאק ןוא

 21 133 76 6 67 106 בוטש ןיא ןטיזיוו לָאצ

 ןבעגוצסױרַא טכער סָאד טַאהעג ךיוא ןבָאה עירָאטַאלובמַא ןופ םיריוטקָאד יד

 -עג טָאה ןענייש עקיזָאד יד רעבָא ,טעברַא ןופ ןעיײרפַאב סָאװ ןענייש-ןקנַארק

 רעד ןוא םיריוטקָאד 2) ןָאזרעּפ 3 ןופ עיסימָאק-םירױטקָאד ַא ןקיטעטשַאב טפרַאד

 לעוטקַא רעייז ןעוועג ןענייז ןענייש-גנואיירפַאב יד .(עירָאטַאלובמַא ןוֿפ רעטייל

 ישסױרַא יד ןופ געט עטשרע יד ןיא .דנַאלטסע ןייק ןעגנוקישסיורַא יד תעשב

 ,ןענייש עקיזָאד יד טימ טנכערעג סנעג ךיז טָאה ןעגנוק

 עשידיי עכעלצונ ,עקיטכיוו א ןעוועג עירָאטַאלובמַא יד זיא ןעמונעג ללכב
 ןעמָאנ ןטוג ןוא םענייר א ָאטעג ןיא טַאהעג טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא-סקלָאפ
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 ןיא טעברַא ףיוא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא לָאטיּפש ןופ ךיא ןיב 1942 רעמוז

 "קיל רעד זיב טעברַאעג ךיא בָאה ָאד .עיצקעס רעשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס רעד

 -ָארּפ רענליוו ןופ ןדיי יד ןופ םוקמוא םעד ךָאנ) ןיטנַארַאק רעד ןופ עיצַאדיװ

 ,(1943 לירּפַא -- ץניוו

 ןוא רעריסַאק סלַא עירָאטַאלובמַא ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ךיא ןיב ןַאד

 י-ּפעס) ָאטעג סָאד ןרידיווקיל ןקיטליגדנע םעד זיב טעברַא רעד ייב ןבילברַאפ

 ,(1943 רעבמעט

 עיצקעס עשיגָאלַאימעדיֿפע-רַאטינַאס

 טייקפרַאש רעצנַאג רעד ןיא ךיז טָאה ,ָאטעג ןיא ןיירַא זיא ןעמ יוו ךיילג

 ַאזַא ייב .סעימעדיּפע ןופ ָאטעג סָאד ןטיהרַאפ ןופ םעלבָארּפ סָאד טלעטשעגקעוװַא

 ןלעפ םייב ,טייקטנלע ןוא טײקמערָא ַאזַא ייב ,ץומש ןוא טפַאשגנע רעקיטלַאװעג

 ןטרַאװרעד סָאד זיא ,ןעגנוגנידַאב עשינעיגיה עטסוויטימירּפ ,עטסקיטיונ יד ןֹופ

 יד ןַא ,ךעלגעמ .ךַאז עכעלריטַאנ ץנַאג ַא ןעוועג ךורבסיוא-עימעדיּפע ןַא ןופ
 ןרטּפ וצ ץורית ןרשכ ַא ןבעגעג ייז טלָאװ סָאד ,טלָאװעג עקַאט סָאד ןבָאה ןשטייד

 רעד זַא ,ןזייוונָא טפָא ןטכירַאב ערעייז ןיא עקַאט ןגעלפ ייז ,ןדיי טשער םעד

 טוג רעייז סָאד ןבָאה ןדיי .סעימעדיּפע ןופ ןעמוקעגמוא זיא ןדיי לייט רעטסערג

 -עיגיה ,טייקנייר רַאפ ףמַאק םעד טריזינַאגרָא םעד בילוצ עקַאט ןוא ןענַאטשרַאפ

 :ןעלטימ עשיאייצילָאּפ טימ ןעמ טָאה ןביױהעגנָא ,ןטייהקנַארק עקיּפעלק ןגעק ,ענ

 זיא רעפמעקיטּפױה רעד .וװ .א .א ןעיירשעג ,ןפָארטש ,ןטסערַא ,ןלָאקָאטָארּפ

 ןופ רעטייל ןעוועג זיא רע .ןסנעג וצ ברוקמ ַא ,רעטסָא ,דיי רענוװָאק ַא ןעוועג

 -עד ,טינ ןפלעה ןעלטימ יד זַא ,ןעזעג טָאה ןעמ ןעוו ,ײצילָאּפ רערַאטינַאס רעד

 עקיסַאּפ יד ןוא טײלכַאפ יד טרָאװ םוצ ןרָאװעג ןזָאלעגוצ ןענעז טשרע טלָאמ
 -עג ךיז טָאה גנולײטּפָא רעשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס רעד ןופ שארב .ןשטנעמ

 רעשיווטיל רעד ןופ דילגטימ סלַא .ענווָאק ןופ ןײטשּפע רַאזַאל ר"ד טלעטש

 ןיא םייס ןשיווטיל ןופ טַאטוּפעד ןעוועג רע זיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעדילַאיצַאס

 ,ןזעוו ןרַאטינַאס ןופ רענעק ןוא רעוט רעכעלטפַאשלעזעג ַא .ענווָאק

 ,סרעטסעװש-ןקנַארק ,םירױטקָאד עקינייא ךָאנ ךיז וצ ןגיוצעגוצ טָאה רע
 .תודוסי עטנוזעג ףיוא טעברַא ערַאטינַאס יד טלעטשעגקעװַא ןוא ,ןרָאטקעפניזעד
 ןבָאה ייז) טכער עשיאייצילָאּפ טַאהעג טָאה .פ .ע .ס רעד ןופ לַאנָאסרעּפ סָאד םגה
 טגעלפ ךָאד ,ןלָאקָאטָארּפ ןכַאמ וצ (רעדנעב-םערָא עשיאייצילָאּפ ןגָארטעג ךיוא
 -יטסניא עקירעהעג ךרוד ןוא ןעלטימיעדנַאגַאּפָארּפ טימ ןריפ טעברַא יד ןעמ
 .ןײטשּפע .ל ר"ד ןופ טעברַא ןופ ןפוא רעד ןעוועג זיא טנַאסערעטניא .סעיצוט
 רעד ןופ לַאנָאסרעּפ עצנַאג סָאד ןעלמַאזפיונוצ ךיז טגעלפ ירפ 8 גָאט ןדעי
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 ןטכירַאב ןבעגעגּפָא ןבָאה ןענָאיַאר ערעדנוזַאב יד ןופ רעריפנָא עלַא ןוא ,עיצקעס

 םעיונעג ַא ןבעגעגנָא ןוא ,גָאט ןקיטכענ ןרַאפ טעברַא רעטריפעגכרוד רעד ןגעוו

 ןייז רעטעברַאטימ עלַא ןגעלפ םורַא ױזַא .גָאט ןקידנפיול ןפיוא טעברַא ןופ ןַאלּפ

 ,ָאטעג ןיא דנַאטשוצ םענײמעגלַא ןגעוו טרימרָאפניא יונעג

 טליײטעגנייא ָאטעג סָאד זיא טקנופדנַאטש ןשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס ןופ

 רָאטקָאד ןרַאטינַאס ןייז טַאהעג טָאה ןָאיַאר רעדעי ,ןענָאיַאר עכעלטע ןיא ןרָאװעג

 ןיא ןוא ןשטנעמ ךס ַא טבעלעג ןבָאה רעמיצ ןדעי ןיא יו תויה ,רעטסעווש ןוא

 -ןעיורפ ערעדנוזַאב ןרָאװעג טמיטשַאב ןענייז ,סעילימַאפ ליפ רעייז הריד רעדעי

 ןעוועג ןענייז ךָאנ וצרעד .הריד רעדעי רַאפ ןוא רעמיצ ןדעי רַאפ סניטנַאדנעמָאק

 -פיוא ןבָאה ןעמַאזוצ עלַא ייז טָא .סרעטלַאװרַאפ-זיוה ןוא סניטנַאדנעמָאק-ףיוה

 יד ,גנונעדרָא ןיא ןוא ןייר ןייז ןלָאז ּפערט ,ןרעמיצ ,תוריד ,ףייה יד זַא טסַאּפעג

 טַארַאּפַא רעקיליוויירפ רעסיורג רעד טָא ,רעטכעוויזיוה יד ןעמיור ןגעלפ ןסַאג

 ןוא םירױטקָאד יד ךרוד ןרעוו טרילָארטנָאק ןוא טריטקורטסניא רדסכ טגעלפ

 טינ ןעוועג זיא סָאד .גנולײטּפָא רעשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס רעד ןופ רעטסעווש

 "רעד קיטלַאװעג ןעוועג זיא ןעמ ןעוו ,ןטייצ עטשרע יד .טעברַא עטכייל ןייק

 טינ טָאה ןעמ ;ךיז ןשיוװצ ןעשזירג ךיז ןעמ טגעלפ ,טרעטיברַאפ ןוא ןגָאלש

 רעבָא .ןבעלנייא טנָאקעג טינ ללכב ךיז טָאה ןעמ ,טעברַא יד ןלייטעצ טנָאקעג

 ,רעטסעווש ןוא םיריוטקָאד יד רַאפ ארומ יד ,טונ ערעטיב יד טָאה ףוס לכ ףוס

 ןליוו רעקרַאטש רעד ןוא ןשטייד יד וצ האנש יד ,סעימעדיּפע רַאפ ,יײצילָאּפ רַאפ

 טַארַאּפַא רעצנַאג רעד .ןעוועג רבוג -- טייצ ערעטצניפ יד ןבעלרעביא ןוא ןבעל וצ

 ןעמיור ,ןשַאװ ןעמ טגעלפ ןַאלּפ ןטמיטשַאב ַא טול .ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא

 .שעוו ןשַאו ,סרעמע עקיצומש ןגָארטסױרַא ,רעטצנעפ יד ,ןריט יד ,סעגָאלדָאּפ יד

 ,ןבעל וויטקעלָאק ַא ןרָאװעג זיא'ס -- טרָאװ ןייא טימ

 -רעטסומ ַא וצ ןרָאװעג טריפרעד ָאטעג ןיא טייקנייר יד זיא טייצ רעד טימ
 יד ףױא טכַא ןגייל רעטסעווש ןוא םיריוטקָאד יד ןגעלפ לעיצעּפס .טיײקיטּפַאה
 טימ ןוא ןטוג טימ .רעטרע עכעלטנפע עלַא ןוא רעבלעוועג ,ןכיק ,ןעיירעקעב
 ,ןזיוװַאב רעדנּוװ ןעמ טָאה ,ךעלכעזטּפױה עדנַאגַאּפָארּפיךַאפ רעטוג טימ ,ןזייב

 ןשיטסיטַאטס םעד ךרוד טלעטשעגפיונוצ ,עלעבַאט עשיטסיטַאטס עקידנגלָאֿפ
 םעד ףױא טעברַא רעד ןופ םענרַאפ ןגעוו דליב רָאלק ַא טיג ,ָאטעג ןופ טמַא
 .טיבעג
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 (21 טייז טכירַאב ןיא) .ָאטעג רענליוו ןיא טמַא רעשיטסיטַאטס

 ץוש-טנוזעג |

 4 רעמונ עלעבַאט

 1942 רָאי ןבלַאה ןטייווצ ןרַאפ טכיזפיוא רערַאטינַאס רעד ןופ טייקיטעט

 .צעד .מעװָאנ רעבָאטקָא .טפעס טסוגױא ילוי

 2000 1790 160 1990 2002 2218 ןפיוה עטרילָארטנָאק לָאצ

 8805 748 4629 5046 620 0 תורידד , ,
 140 429 220 159 0 774 ןעגנומענרעטנוא , ,

 23 44 21 20 5 = ףייה עקיצומש
 420 252 20 93 25 101 תורד , ,
 512 59 48 643 248 185 ןלָאקָאטָארּפ עטכַאמעג

 טעברַא-גנורעלקפיוא

 "גנורעלקפיואדןסַאמ עסיורג ַא טריפעג ךיוא טָאה .טּפָא ,דיּפע-רַאטינַאס יד

 ,ןפוא ןרעלוּפָאּפ ַא ףיוא ןעגנוזעלרָאפ עסיורג ןענעדרָאנייא ךרוד טעברַא

 טּפשמ ַא :ןעמָאנ ןרעטנוא לַאזירעטַאעט ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא טנוװָא ןייא

 .זיול רעד רעביא
 טימ טסילַאנרושז ַא ןופ ּויוורעטניא ןַא ןופ םערָאפ ןיא טנװָא רעטייווצ ַא

 ."ןטייהקנַארק עקידנקעטשנָא ןופ ןטיהרַאפ ךיז ױזַא יו, .ט .ד .א םיריוטקָאד

 ,טסילַאנרושז סלַא ,ךיא ןוא םיריוטקָאד עכעלטע ןסעזעג ןענייז עניב רעד ףיוא
 רעירפ טיול ,טרעפטנעעג ןבָאה םיריוטקָאד יד עכלעוו ףיוא ,ןגָארּפ טלעטשעג בָאה

 ,ןלַאירעטַאמ עטיירגעגוצ

 .גלָאפרעד ןלַאסָאלָאק ַא טַאהעג ןבָאה ןטנוװָא עדייב

 ןעלטימ-גנוטיהרַאֿפ ערעדנַא

 -ביב יד ןרָאװעג ןסָאלשעג 1942 רעטניוו זיא ,סעימעדיּפע רַאפ ארומ סיוא

 יד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ ןוא רעכיב יד ךרוד ידכ ,טייצ רעסיוועג ַא ףיוא קעטָאיל

 ןבָאה רימ .ןטײהקנַארק ןייק ןרעוו טײרּפשרַאפ טינ ןלָאז קעטָאילביב ןופ ןרעמיצ

 קעטָאילביב ןוא .טּפָא .דיּפע .נַאס רעד ןשיוצ ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןינע םעד ןגעוו

 .1942 ינוי 23 ןוא 1942 רַאורבעפ 2 ןופ

 ,6 רעמונ סַאג ןושַארטס ףיוא קעטָאילביב רעד ןופ גנוטייל רעד וצ,

 ,18 רעמונ

 זיא .י.ד רַאורבעפ ןט2 ןופ זַא ,עידומ ךייא רימ ןענייז טימרעד

 ירַאפ עקידרעטייװו ערעזדנוא זיב קעטָאילביב יד ןענעפע וצ טביולרעד

 ןטָאברַאפ שירָאגעטַאק ןענייז סע זַא ,ייברעד ןענָאטַאב רימ .ןעגנונעדרָא
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 זַא ,טרעווסנשניוו זיא רעבירעד .רעזעל ןופ ןעגנולמַאזפיונוצ ערעסערג

 ןבעג ֹוצ -- תוחּפה לכל געט 2--3 ןופ דנַאטשּפָא ןיא -- טפָא רעייז טינ

 | ,ןטייב וצ רעכיב יד טייקכעלגעמ ַא

 "'טּפָא .מעדיּפעי-רַאטינַאס ןופ רעטייל -- ןיטשּפע .ל

 ,ווירב רעטייווצ ַא טָא

 ,269 רעמונ ,טּפָא ,דיּפע-רַאטינַאס ,טַארנדוי,

 קעטָאילביב ןופ רעטייל םוצ

 .טנדרָארַאפ טרעוו ,טירעטפיד ןופ עימעדיּפע רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 טינ ןוא רָאי 18 זיב רעדניק ןייק קעטָאילביב רעד ןיא ןזָאלצנײֹרַא טינ

 -רַאפ רעד ןופ ןפורּפָא ןזיב רעדניק רַאפ רעכיב ןייק ללכב ןבעגסיֹורַא

 | ,גנונעדרָא
 .טּפָא ,ע .ס רעד ןופ רעטייל ,ןײטשּפע .ל ר"ד

 | 21942 ינוי ןטס3

 .ע ר"ד ןופ ווירב רעקיטנעהנגייא

 + "יורג רעד ןופ ןלייט ןעוועג ןענייז ןעלטימסָאמ ערעדנַא ךס ַא ןוא עלַא יד טָא

 "פיוו יד ,גנוזיולטנע יד -- ןעוועג זיא רעבָא עטסלַאטנעמַאדנופ יד .טעברַא רעס

 ,רעדעב עטיובעגסיוא 2 יד טליּפשעג ןבָאה ייברעד לָאר עטסקיט

 רעדעב
 .("ןטקנוּפיזָאלכרוד ערַאטינַאס, ןפורעג יז ןעמ טָאה גנולייטּפָא רעד ןיא)

 סע יװ גנַאל ױזַא .דָאב ןייא ןייק ןעוועג טינ זיא ָאטעג ןסיורג ןטשרע םעד ןיא
 זײװסעיטרַאּפ ייצילָאּפ יד טגעלפ ,ָאטעג עניילק עטייווצ סָאד טריטסיזקע טָאה
 סָאד ןעוו ,ןדָאב םוצ ָאטעג םעניילק םעד ןיא ןסיורג םעד ןופ ןשטנעמ ןריפ
 ןָא ןבילבעג ָאטעג עסיורג סָאד רעדיוו זיא ,ןרָאװעג טרידיווקיל זיא ָאטעג עניילק
 ןפַאש .ןרָאװעג טקיזיילרַאפ ךעלקערש עלַא ןענייז טייצ רעצרוק ַא ךשמב .דָאב ַא
 -רַאפיָאטעג יד רעבָא .ָאטעג ןרַאפ םעלבָארּפ קידנענערב ַא ןרָאװעג זיא דָאב ַא
 טינ טושּפ ,ןענייז סע לייוו ,דָאב ַא ןעיוב וצ ןטערטוצ טנעקעג טינ טָאה גנוטלַאװ
 -עג ןענייז ,ןענייש עלעג טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד .רעטעברַא ןייק ןעוועג
 טינ ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד ןוא טעברַא רעקידנעטש רעייז ייב טקיטפעשַאב ןעוו
 זַא ,ןדלָאמעג סנעג טָאה ןַאד .ןטלַאהַאב ןעוועג ןענייז ןענייש עלעג ןייק טַאהעג
 ןוא ןּפַאכ טינ םיא ןעמ טעװ ,דָאב סָאד ןעיוב םייב ןטעברַא ןייג טעוװ סע רעו
 ןבָאה טעברַא רעד וצ .ןעוועג עקַאט זיא ױזַא -- ןייש ןזָאר ַא ןעמוקַאב טעװ רע
 קיטרַאפ זיא 1942 בײהנָא ןיא ןוא ,ןשטנעמ קילדנעצ עכעלטע ןדלָאמעג ךיז
 זיא ןעגנוגנידַאב-ָאטעג יד טיול .טקנוּפיזָאלכרוד רערַאטינַאס רעטשרע רעד ןרָאװעג
 ןוא סייה טימ ןצירּפש 20 ןעוועג ןענייז טרָאד .טלַאטשנַא-רעטסומ ַא ןעוועג .סָאד
 ןתעב טגעלפ ןעמ ּוװַא ,רָאטקעפניזעד רעקידנצנעלג ַא םעד וצ .רעסַאװ טלַאק
 סיורג ַא ןעוועג זיא טייצ רענעי ןיא .רעדיילק יד ןריצקעפניזעדסיוא ,ךיז ןשַאוו
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 דָאב ןייא טָאה ,ךעלריטַאנ .דָאב ןיא ןייג וצ ףיוא לרעמונ ַא ןעמוקַאב וצ קילג
 ךיילג זיא ןעמ ןוא ןשטנעמ עטקיזיילרַאפ טנזיוט 20 ןקידירּפַאב טנעקעג טינ

 עטשרע סָאד .ָאטעג ןופ קע ןטייווצ ַא ןיא דָאב טייווצ ַא ןעיוב וצ ןטָארטעגוצ
 ןגעקטנַא .(6 רעקצינדור -- טַארנדוי ןופ ףיוה ןיא) 2 וילקרא ףיוא ןעוועג זיא דָאב
 ,(6 רעקצינמָאק) סַאג ַאנושארטס ףיוא -- דָאב עטייווצ סָאד .הריד רעזדנוא

 טָאה ,דָאב ערעסערג עטייווצ סָאד ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא'ס ןעוו ,טשרע
 גנַאװצ ַא טריפעגנייא טָאה'מ רָאנ ,ןדָאב ןעמעלַא טנעקעג רָאנ טינ ןיוש ןעמ
 טינ ןעוו ,ןדָאב שדוח ןיא לָאמ ןייא ךיז ןלָאז ייז זַא ,רעניווװניײא-ָאטעג עלַא רַאפ
 | ,ןטרַאק-טיורב ןייק טינ ייז ןעמוקַאב

 ןעוועג זיא סָאװ ,עימעדיּפע-זיול יד ןרָאװעג טפמעקַאב זיא ןפוא ַאזַא ףיוא
 ,םישדח עטשרע יד ןיא ָאטעג ןיא גָאלּפ עקיטלַאװעג ַא

 יד זדנוא ןביג רעדעב 2 יד ןופ טייקיטעט רעד ןופ םענרַאפ ןגעוו דליב ַא
 .שדוח ַא רַאפ רעדעב עדייב יד ןופ ןטעשזדוב-רַאנימילערּפ

 1 רעמונ טקנוּפיזָאלכרוד רעראטינאס

 :הסנכה
 ןטעליב רַאפ

 248 ןָאזרעּפ 18 וצ עדעי ,סעפורג 18 וצ געט 7
 48 ' סעּפורג עלעיצעּפס בילוצ טנכערעגּפָארַא

2000 
 קראמ 0 קרַאמ 1 וצ ןָאזרעּפ 0

 :הא צוה
 קרַאמ 0 עטלעטשעגנָא ןופ טלַאהעג .1
 * 6.300 קרַאמ 90 וצ 'מ 70 ,רעטעמ 26 וצ געט 27 :ץלָאה 2
 250 | גנוטכײלַאב ןוא רעסַאװ .3
 10 ןלַאירעטַאמ-ספליה 4

 200 | ןטנָאמער עקידנפיול 5
 10 תואצוה ענעעזעגסיורָאפ-טינ 6

 200 לכהיךס

 -סכייר 0 ףדוע-הסנכה
 קרַאמ

 ןעגניווצ טגעלפ .ס .ע .ס יד עכלעוו ,ןשטנעמ ןופ ןענַאטשַאב ןענייז סעּפורג עלעיצעפס
 ןופ ןשטנעמ עקיצומש ךעלקערש ןוא ענעזָאלעגּפָא ןעוועג ןענייז סָאד .ןדָאב ןייג וצ ךיז
 .טלעג ןָא ןדָאב ןעמ טגעלפ עכלעזַא .עקנַארק עקידנקעטשנָא ןעוועג ןענייז סע ּוװ ,ןעמייה
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 2 רעמונ טקנוּפדזָאלכרוד רעראטינאס |

 :הסנכה

 10:764 העש ַא ןָאזרעּפ 23 וצ העש 18 וצ געטיטעברַא 6

 503 טסולרַאפ-ץנעװקערפ ףיוא ּפָא

1061 

 .מ .'ר 1 קרַאמ-סכייר 1 וצ ןָאזרעּפ 1

 :האצוה

 0 לַאנָאסרעּפ

 -- רעטעמ 3,75 וצ לָאמ 26 גנוציײהַאב 2

 25 .מ .ר 90 וצ רעטעמ 5

 -- גנוטכיײלַאב ןוא רעסַאװ 3

 .מ .ר 90 .מ .ר 050 וצ עיגרענע עשירטקעלע טַאוװָאליק 0

 11 .מ .ר 018 וצ רעסַאװ רעטעמ 0

 15 (ףייז ,ןטנעמַאקידעמ ,רָאלכ) ןלַאירעטַאמ-ספליה 4

 ,רָאטקעּפניזעד םייב -- ןטנָאמער עקידנפיול 5

 200 | עירטקעלע ,לסעק

 100 תואצוה ענעעזעגסיורָאפ-טינ 6

10:81 

 רעדעב יד ןיא אנעווקערפ

 ָאטעג ןופ טמַא ןשיטסיטַאטס ןטיול עלעבַאט

 .מעווָאנ רעבָאטקָא .טפעס טסוגױא יָלְוּי

 16.002 15443 1359 663 2,4 רעכוזַאב לָאצ

 1942 .צעד

1826 

 -רַאטינַאס יד טָאה ,רעדעב יד ןופ םעלבָארּפ סָאד ןרָאװעג טזיילעג זיא'ס ןעוו
 -גיא ערַאטינַאס עלעיצעּפס, עקידנגלָאפ ןבעגעגסױרַא עיצקעס עשיגָאלָאימעדיּפע
 ."ןעגנומענרעטנואילטימיסגנורַאנ רַאפ סעיצקורטס

 טפעהירַאטינַאס ןלעיצעּפס ַא ךיז ייב ןבָאה זומ גנומענרעטנוא עדעי (

 .רעטסעוװש רעדָא רָאטקָאד ,רַאטינַאס ןרָאפ

 -ךיוב ןגעק טפמיאעג ןייז (א :זומ רעטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא רעדעי (2

 ןוא דָאב סָאד ןכוזַאב (ב :ןייש ַא ןבָאה ןוא סופיט-אראפ ,סופיט

 ןיא לָאמ ןייא (ג !טַאנָאמ ןיא לָאמ ןייא תוחּפה לכל ,עיצקעפניזעד

 ןוא טקנוּפ-ןרַאטינַאסילָארטנָאק םעד ךרוד ןרעוו טכוזרעטנוא טַאנָאמ

 :ןבָאה זומ רע ,לכיב ַא ןבָאה

 .ןריושעג ץרוק לגענ יד ,ןייר טנעה יד ,ּפָאק ןפיוא לכיט ,טַאלַאכ ,ץריש (3

 .וו.א .א ןעלדָאנ ,סעקליּפש ןייק רעדיילק יד ןיא ןגָארט טינ רָאט ןעמ
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 .ךעלטסעק-טסימ ןיא ןעייּפש .ןרילעטנעוו םיור םעד (5
 .רעכעל ןופ ןטיהרַאפ עגָאלדָאּפ יד

 .ןעלטימ עשיגָאלָאירעטקַאב רעדָא עשימעכ טימ זיימ ןגעק ןפמעק טינ (
 .ןסייוו ןעלסעק ,ןייר ןטלַאה םילכ עלַא (8
 ןֿפָאלש טינ ןעמ רָאט ןלעטש-ליײטרַאפ ןוא -ףיוקרַאפ -עיצקודָארּפ יד ןיא (9
 .גנע טינ .ןשטנעמ ליפוצ ןזָאלנײרַא טינ 0
 .ןעגנערב םינוק יד סָאװ םילכ יד טימ ןצונַאב טינ ךיז רָאט ןעמ 1
 .טנעמוסנָאק ןופ טנעה יד ןרירנָא טינ (2

 ,ביוטש ןופ ןטיה -- ןשיט ,סרעמלַא ,סעצילָאּפ ףיוא ןעלטימ-גנורַאנ
 .ןכַאז-גנורַאנ עלופטרעוו-טינ רעדָא עכעלדעש ןייק טיורב םוצ ןשימ טינ 4
 .ןקַאב טוג טיורב (5
 רעד ךרוד ןכוזרעטנוא רָאנ ,ןפיוקרַאפ טינ ןטקודָארּפ עטקיטכעדרַאפ 6

 .טּפָא ,ּפע .נַאס
 .טרָא קידװעעזנָא ןַא ףיוא ןעגנעה ןזומ סעיצקורטסניא יד (7
 ",גנומענרעטנוא יד ןסילש ןוא ףָארטש -- ןגלָאפ טינ ןרַאפ 8

 טריזינַאגרָא גנולײטּפָא רעשיגָאלָאימעדיּפעירַאטינַאס רעד ךרוד זיא ָאטעג ןיא

 -ילימ ַא טנידעג טָאה רעמַאק-עיצקעפניזעד סלַא .רעמַאק-עיצקעפניזעד ַא ןרָאװעג

 ןבעגעג טָאה טכַאמ עשיווטיל עשיטָאטש יד סָאװ ,ןוויוא רעכעלגעווַאב רעשירעט

 עכעלטע רעדָא ,רעדיילק ךעלקעּפ 10 ןיײרַא ןגעלפ רעמַאק רעד ןיא .ָאטעג םעד
 זיא רענייא .ןרָאטקעּפניזעד ייווצ טעברַאעג קידנעטש ןבָאה טרָאד .ןצַארטַאמ

 -טנער ר"ד רעשזדָאל ַא ןופ ןוז רעד רעטייווצ רעד ,ענווָאק ןופ שטיווָאנײט ןעוועג

 ןייז טימ ןעמַאזוצ ָאטעג רענליוו ןיא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןָאסליײק -- גָאלָאנעג

 רעד ןיא טעברַאעג ךיא בָאה טייצ עסיוועג ַא ,רעטסעװשיןקנַארק ַא --רעטומ

 ןוא עקיצומש ,ערעווש ַא רעייז ןעוועג זיא טעברַא יד .רָאטקעּפניזעד סלַא בוטש

 ,שעוו עקיצומש טימ ןָאט וצ טַאהעג ןעמ טָאה קידנעטש .עכעלרעפעג-סנבעל

 יד ןיא .עקנַארק עקידנקעטשנָא ןופ טפָא רעייז ,ןכַאז ערעדנַא ןוא רעדיילק

 געלפ לָאטיּפש ןיא קידנטעברַא .טעברַא ליפ רעייז ןעוועג ָאד זיא םישדח-רעטניוו

 עקידנקעטשנָא יד ןופ שעוו ןוא רעדיילק ךעלקעּפ ךעלטילש ףיוא ןריפ רדסכ ךיא
 ןופ ןרָאטקעפניזעד יד ןעוועג סָאד ןענייז 2 רימ .ייז ןריצקעפניזעד ןוא עקנַארק

 -קעפניזעד ַא טקידנעעג המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ןיא בָאה ךיא ,בגַא .ָאטעג
 טקישעגסױרַא ךָאנרעד ןוא ,עטיל -- ןעגניטערק ןיא ,ןשטייד יד ייב סרוקד-ןרָאט

 ןטײרּפשרַאפ קרַאטש םעד ןגעק ןפמעק וצ ,עטיל --- ןאיטוא ןייק ייז ךרוד ןרָאװעג

 ,סופיט-קעלפ
 סעיצקעפניזעד ךיוא ןריפכרוד רימ ןגעלפ ןכַאז ןופ סעיצקעפניזעד יד ץּוחַא

 טפָא רעייז .עקנַארק עקידנקעטשנָא ןעמונעגוצ טָאה'מ עכלעוו ןופ רעזייה ןיא

 עטסקינייװעניא יד :יװ ,ָאטעג ןיא ןלַאקָאל עצנַאג ןריצקעפניזעד רימ ןגעלפ
 ייב ןעמ טָאה ,1942 רעמוז .וו .ַא .א רעדעב ,ןכיק ,ןלוש ,ןעמייה-רעדניק ,ןרעגַאל
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 רַאפ ןצירּפש עכעלטע טימ לדעב ןיילק ַא טיובעגסיוא בוטש-עיצקעפניזעד רעד

 ךיז טסַאּפעג טינ ןטייצ עקיאור יד ןיא ןַאד טָאה "?ייז, .ָאטעג ןופ םילודג יד

 טָאה גנַאל רעבָא .רעדעב עניײמעגלַא ייווצ יד ןיא ןעמַאזוצ עלַא טימ ןדָאב וצ
 | .טריטסיזקע טינ סע

 ןשיטסיטַאטס ןטיױל ךיז טָאה רעמַאק-עיצקעפניזעד רעד ןופ טייקיטעט יד

 ;ױזַא טלעטשעגרָאפ ָאטעג ןופ טמַא
 .צעז .מעװָאנ .בָאטקָא .טפעס טסוגױא ילוי 1942 רָאי

 עטריצקעפניזעד םוכס

 1100 2000 20 200 2050 5100 (ןעמַארגָאליק ןיא) שעוו

 ןטיזַארַאּפ ןוא ןטקעפניא ןגעק עדַאגירב-ןמַאק

 טעדנירגעג .טּפָא רעשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס רעד ייב ךיז טָאה 1942 רעמוז
 ,הפגמדןצנַאװ יד ךעלכעזטּפיוה .ןטיזַארַאּפ ןוא ןטקעפניא ןפמעקַאב וצ עדַאגירב ַא
 -לעטיג ר"ד טרעהעג ןבָאה עדַאגירב רעד וצ .ָאטעג ןיא גָאלּפ א ןרָאװעג זיא סָאװ
 עטסקינייװעניא יד ןיא סעיצקעפניזעד ןכַאמ לפעווש טימ ןגעלפ רימ .ךיא ןוא ןָאז
 ָאד .ןעגנוניווו עטַאוװירּפ ןיא ךיוא ןוא רעדעב ,ןטלַאטשנַא-רעדניק ,ןכיק ,ןרעגַאל
 ףמַאק רַאפ עדַאגירב רעד ןופ שדוח ַא רַאפ טעשזדויב-רַאנימילערּפ ַא רימ ןבָאה
 ,ןטיזַארַאּפ ןגעק

 | :ה סגכ ה
 קרַאמסכיײר 0 קרַאמ 2 וצ לפעווש טימ סעיצקעפניזעד 5
 , 20 ןיטנעּפרעט טימ עיצקעפניזעד רַאפ

 , 20 ןעמַאזוצ
 :הא צוה

 .מ .'ר 0 .מ .ר 1.5 וצ 2 טכילילפעווש
 2 0 1,2 וצ םַארגָאליק 4 ןיטנעּפרעט
 5 10 , 0 ןלַאקימעכ ערעדנַא

 קרַאמסכייר 0 חוויר ןעגנוריפסיוװוא-טסימ ןוא עיצַאזינעסַא

 -עסַא ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןרָאװעג טקידיילרעד ןענייז טייצ רעבלעז רעד וצ

 ,ךעלרופ עשירעיוּפ ןרָאפנײרַא ןגעלפ ָאטעג ןיא .ןעגנוריפסיורַא-טסימ ןוא עיצַאזינ

 טצונעגסיוא ךעלרופ יד ןגעלפ ךעלריטַאנ) ,טסימ סָאד טריפעגסורַא ןבָאה סָאװ

 ,(ןטקודָארּפ ענעדיײשרַאפ ָאטעג ןיא ןעלגומשוצניירַא ףיוא ןרעוו

 עיצאזינע ס א

 ;:1942 רָאי ןיא ןפָארטַאב ןבָאה (סעקשטעב) ןרופ עטריפעגסיורַא לָאצ יד

 רעבמעצעד רעבמעװָאנ רעבָאטקָא רעבמעטּפעס טסוגױא רֵלןר

517 4228 255 246 23 127 
 (ןעועג טינ ָאד זיא עיצַאזילַאנַאק ןייק)
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 ןיטנַארַאק
 יד ןופ ןדיי ןעמוקוצנָא ןבױהעגנָא ָאטעג ןיא ןבָאה 1942 טסברַאה ןיא ןעוו

 ןעגנערבטימ ןלעװ ייז זַא ,הנכס יד ןענַאטשטנַא זיא ,ענליוו םורַא ןרעגַאל-טעברַא

 סופיט-קעלפ לייט ןטסערג םעד .ןטייקנַארק עקידנקעטשנָא ענעדיישרַאפ ָאטעג ןיא

 ,לָאטיּפש-ָאטעג ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןטײהקנַארק עקידנקעטשנָא ערעדנַא ןוא

 ןסָאלשַאב זיא רעבירעד .ןרעגַאליץניװָארּפ יד ןופ רעטעברַא טכַארבעגנײרַא ןבָאה

 ,ָאטעג ןיא ןסיורד ןופ ןיירַא טמוק סָאװ ,םַאנסיוא ןָא ,רעטעברַא רעדעי זַא ,ןרָאװעג

 ףיוא 22 רעמונ זיוה ןיא ,ןיטנַארַאק רעלעיצעּפס ַא ןיא טייצ עסיוועג ַא ןייז זומ

 ןייז לָאז סָאד זַא ,טלָאװעג טָאה לַאפוצ רעד) 7 רעמונ הריד ,סַאג רעקצינדור

 .(המחלמיטלעוו רעטשרע רעד רַאפ טניוװעג ןבָאה רימ רעכלעוו ןיא הריד ַא

 ירַאפ יד ןוא 1942 רעבמעװָאנ ןיא ןטעברַא וצ ןביױהעגנָא טָאה ןיטנַארַאק יד

 (רעמערק יטַאפ ןופ רעטסעווש ַא) ַאװָאטינַאימיא ר"ד יורפ ןעוועג זיא ןירעטלַאװ

 ןעועגּפָא רימ ןענייז ,ןיטנַארַאק ןיא ,ָאד .רעטערטרַאפ ריא ןעוועג ןיב ךיא ןוא

 טגעלפ ןעמ סָאװ ,עטקיטכעדרַאפ רעדָא עקנַארק ,1942--1942 רעטניוו ןצנַאג םעד

 -עביא יד ,לָאטיּפש ןיא ןרָאװעג טריפעגניירַא ךיילג ןענייז ,ָאטעג ןיא ןריפניירַא

 ןפלָאהעגטימ ליפ רעייז טָאה סָאד .טייצ עסיוועג ַא ןטלַאהעג רימ ןבָאה עקיר

 זדנוא ךרוד עטזָאלעגסױרַא יד .עטנוזעג ןטיהרַאפ וצ ןוא עקנַארק ןרילָאזיא וצ

 ןיירַא ךיז ןעיצ ייז ןעמעוו וצ ןסערדַא ערעייז ןבעגנָא ןגעלפ ןיטנַארַאק ןופ

 ןיא טכוזַאב שיטַאמעטסיס טייצ ערעגנעל ַא ייז טָאה רעטסעװשןיטנַארַאק ַא ןוא

 ןופ רעניווונייא ערעדנַא יד ךיוא טרילָארטנָאק ייברעד ןוא ןעגנוניוו ערעיײיז

 ,הריד רעד

 -סיטַאטס-ָאטעג ןטיול ךיז טָאה ןיטנַארַאק רעד ןופ טעשזדוב רעקידשדוח ַא

 :ױזַא טלעטשעגרָאפ טמַא ןשיט

 -- קרַאמ 1 וצ ןָאזרעּפ 500 ,ןדָאב ןרַאפ ; קרַאמסכייר 160 -- תוריכש |
 ,קרַאמסכיײר 0

 וצ ץלָאה רעטעמ 3 -- ןבַאגסױא עכעלטפַאשטריװ ,.מ 200 -- ףייז
 -עיצקעפניזעד ,.מ 20 -- טייקנייר ,.מ 15 -- גנוטכיײלַאב 1270 -- .מ .ר 0
 -סכייר 1.205 -- ןעמַאזוצ {.מ 20 -- ןטנָאמער עניילק ,.מ 10 -- ןעלטימ
 ,קרַאמ

 ןיא רעבָא ,ןיטנַארַאק ןיא ןָאזרעּפ 22 ןעוועג ןענייז רעבמעווָאנ ןיא
 ,רעסערג ןעוועג ןיוש לָאצ יד זיא רעבמעצעד

 טקנוּפ"סעיבאקס

 ןטײרּפשרַאפ ןעמונעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטײהקנַארק-ץערק ןפמעקַאב וצ ידכ

 זיא טעברַא יד ּוװ ,רעצעלּפ-טעברַא יד ףיוא ךעלכעזטּפיוה ,רעטעברַא ןשיווצ
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 (ץערק) סעיבאקס ןלעיצעּפס ַא טנדרָאעגנײא ןעמ טָאה ,קיצומש רעייז ןעוועג
 ,טקנוּפ

 : טלעטשעגרָאפ ױזַא ךיז טָאה טקנוּפ-סעיבאקס ןופ טעשזדוב רעד

 :הא צוה

 -- .מ.ר 20 וצ בלַאזָאסניקליװ ;סַארגָאליק 25 -- ןטנעמַאקידעמ

 .מ .'ר 0

 1200 -- קעשָארּפ ג"ק 22 1440 -- 2.20 ֹוצ טַאמילבוס רעטיל 2

 -- ןעמַאזוצ ;.מ .ר 90.00 -- ץלָאה רעטעמ 1 ןוא 1760 -- ףייז ג"ק 2

 ןיא ןרינָאיצקנופ וצ ןביוהעגנָא טָאה טקנוּפ-סעיבאקס רעד .מ .רר 0

 ,1942 ילוי

 :טקנוּפ ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו דליב ַא טיג עלעבַאט עקידנגלָאפ

 .צעד .וָאנ רעבָאטקָא .טפעס טסוגיוא ילְוי

 159 00 124 119 3232 448 עטלייהעג לָאצ

 ריא טימ ןוא םעלָאכ אבויל ר"ד יורפ ןעוועג זיא טקנוּפ ןופ ןירעריפנָא יד

 ,רעטסעװש-ןקנַארק ַא טעברַאעגטימ טָאה

 רעד ץוחמ ןיײֹרַא דָאב ןיא ןייג ןגעלפ טקנוּפ-סעיבאקס ןופ ןטנעיצַאּפ יד

 .ןענימרעט עטמיטשַאב ייז רַאפ לעיצעּפס ןיא ןדָאב ךיז ןוא ייר

 יירעשעוו

 סנטשרע .םעלבָארּפ רעווש רעייז ַא ןעוועג זיא ָאטעג ןיא שעוו ןשַאװ סָאד

 ,טפַאשגנע ַאזַא ןעוועג רעזייה יד ןיא זיא סנטייווצ .שעוו קיניײװ רעייז ןעוועג זיא

 יד ןכָאק סָאד םעלבָארּפ ַא ןעוועג זיא ןַאד .ןשַאװ וצ ּוװ ןעוועג טינ זיא'ס זַא

 -עגלַא ןַא טריזינַאגרָא ןעמ טָאה רעבירעד .ןעמעלבָארּפ רועיש ַא ןָא ,ללכה .שעוו

 זיא סָאד .ענעגיווועג שעוו ךעלקעּפ ןעמעננָא טגעלפ ןעמ ּוװ ,יירעשעוו עניימ

 ןטלַאהוצפיוא ןפלָאהעגטימ ליפ רעייז טָאה ןוא גנורעטכיילרַאפ עסיורג ַא ןעוועג

 .ָאטעג ןופ ענעיגיה יד

 גנולעטשרָאפ ַא טיג יירעשעוו רעד ןופ טעשזדוב-רַאנימילערּפ רעקידנגלָאפ

 :טעברַא רעד ןופ םענרַאפ ןגעוו

 .ג"ק 4000 -- געט 25 ןופ ךשמ ןיא גָאט ַא שעוו ג"ק 160 :הסנכה יירעשעוו

 ,מ .ר 10:000.00 -- 2.50 ֹוצ

 :האצוה
 -- .מ 90 וצ ץלָאה רעטעמ 20 -- גנוציײהַאב ,.מ .ר 1490.00 -- תוריכש
 -ער עדנפיול ,25.00 -- רעסַאװ ,20:00 -- גנוטכיילַאב .מ .ר 0
 -- 3850 וצ ףייז ,םַארגָאליק 100 וצ קעשָארּפ ןוא ףייז ,100.00-- ןטנָאמ
 -- ןעילַאקימעכ ערעדנַא -- .מ .ר 30000 .מ 3 ֹוצ קעשָארּפ 0
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 ,9190,00 ןעמַאוצ .מ 100 -- תואצוה ענעעזעגסיורָאפ טינ 0

 : .מ .ר 810.00 -- חוויר

 ,רעמ קרַאמ 500 טימ חוויר ןייז ףרַאד סע .קרַאמ 500 ןיא תועט ַא זיא ָאד
 | ,רעמ .מ 500 טימ ןפָארטַאב ןבָאה תוריכש יד רעדָא

 ןגעוו ָאטעג ןיא טמַא ןשיטסיטַאטס ןופ עלעבַאט ַא ךיוא רימ ןבָאה ָאד ןוא
 .יירעשעוו רעד ןופ טייקיטעט רעד

 .צעד .מעוװָאנ .בָאטקָא .טפעס טסוגױא ילן

 4389 3854 1 2906 2342 2517 ג"ק ןיא שעװ ענעשַאװעג םוכס

 רעדניק רַאֿפ ןטלַאטשנַא-רעש ןוא -ריזירפ

 טריזַאר ןייר ןייז ןלָאז רעטעברַא יד זַא ,טגנַאלרַאפ ןבָאה ןשטייד יד יו תויה

 טנדרָאעגנייא ןענייז ,סיורג רעייז ןעוועג ,בגַא ,זיא טלַא ןעזוצסיוא קערש יד ןוא

 .ןריזַאר ןוא ןרעש טנָאקעג ךיז טָאה'מ ןוא ,ענעסקַאװרעד רַאפ ןעייריזירפ ןרָאװעג

 ןריזַאר ןענעק ךיז לָאז ןעמ ידכ גָאטרַאפ 5 ןופ ןפָא ןייז ןגעלפ ןטלַאטשנַא יד

 רַאפ רעדָא טסיזמוא טעברַאעג ןבָאה רעריזירפ יד .טעברַא רעד וצ ןייג ןראפ

 טָאה טייצ עסיוועג ַא .ןעוועג טינ ָאטעג ןיא ןענייז דרעב ןייק .לָאצּפָא םעניילק ַא

 יצ ,טינ סייוו ךיא ,לדרעב ַא ךיז טזָאלרַאפ טַאקשומ רָאטקעּפסניא-יײצילַאּפ רעד

 רענעגייא ףיוא ןָאטעג סע טָאה רע יצ ,שינעביולרעד ַא םעד ףיוא טַאהעג טָאה רע

 : לדיל ַא ןעגנַאגעגמורַא ןַאד זיא ָאטעג ןיא .תוירחַא

 לדרעב ַא טגָארט רָאטקעּפסניא רעד טַאקשומ

 ,לדרעפ גנוי ַא יו רע טגנירּפש ָאטעג ןיא ןוא

 ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא ןענייז ענעסקַאװרעד רַאפ ןטלַאטשנַא-ריזַאר יד ץוחַא
 ,לָאצּפָא םעניילק ַא רַאפ רעדָא ,טסיזמוא ךיוא ,רעדניק רַאפ ןבוטש-רעש

 1942 ןטלַאטשנַא-רעש'-רעדניק יד ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו עלעבַאט

 .צעד .וָאנ רעבָאטקָא .טּפעס טסוגױא  ילוי

 1109 87 110 16 1010 -- עטרעשעג לָאצ

 סעלַאה-ייט

 יד ,טעברַא רעד וצ ןייטשפיוא ירפ רעייז טגעלפ גנורעקלעפַאב-ָאטעג יד
 ןבָאה ,ןעיורפ ןָא ,רעדניק ןָא ,החּפשמ ןָא ןשטנעמ בור סָאד ,רעטעברַא רעטנזיוט

 טָאה רעזייה עסיוועג ןיא .ייט זָאלג ַא ךיז ןכַאמ וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טינ

 ויולב ןעוועג ןענייז סָאד רעבָא ,סעקיניישט עשירטקעלע ןיא ייט טכַאמעג ןעמ

 -עגנייא ןעמ טָאה רעבירעד .זָאלפליה ןעוועג זיא בור רעד ,רעזייה ?עכעלקילג,
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 לָאצּפָא םעניילק ַא רַאפ ןעמוקַאב ןעמ טָאה גָאטרַאפ ,סעלַאה-ייט עכעלטנפע טנדרָא

 ךיז ןבָאה ןשטנעמ רעטנזיױט ןוא ייט טירברַאפ טָאה'מ ,רעסַאװ סייה טכָאקעג
 ,סעקיניישט ןיא רעסַאװ טכָאקעג סייה ןעמענ םייהַא ךיוא טגעלפ ןעמ .טקיווקרעד
 סיורג יוװ ,טזייוו עלעבַאט עקידנגלָאפ .ענליוו ןיא ןרָאי עטוג עקילָאמַא יד ןיא יו
 ."סעיניישט , יד ןיא ץנעווקערפ יד ןעוועג זיא סע

 .ֿבעד ,ךרָאנ רעבָאטקָא .טּפעס טסוגױא יָלְוי

 רעסַאוװ ןבעגעגסורַא

 100 10 1092 1186 1013944 101945 סרעטיל ןיא

 טנוזעג-סקלָאּפ

 -עגנייא ןכָאװ ייווצ עלַא ןענייז ָאטעג ןיא זַא ,ןרעװ טנָאמרעד ףרַאד ףוס םוצ

 ןקידעבעל ַא ןופ םלוע ןטיירב ןרַאפ ןסעומש ערעלוּפָאּפ-שיניצידעמ ןרָאװעג טנדרָא

 ןעגנוזעלרָאפ עוויטקעלָאק עקיזָאד יד ."טנוזעג-סקלָאפ, ןעמָאנ ןרעטנוא לַאנרושז

 -סקלָאּפ, לַאנרושז ןופ גנוצעזרָאפ ַא ןעוועג זיא סָאד .ןשטנעמ ןסַאמ ןעיצוצ ןגעלפ

 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ךיילג זיא סָאװ ,"טנוזעג

 רענליו רעד ייב עלַארטנעצ רערַאטינַאס-שיניצידעמ רעד ךרוד עקַאט ,ענליוו

 ןרָאטקַאדער עטשרע יד ,רעריפטפעשעג רעד ןעוועג ןיב ךיא רעכלעוו ןופ ,הליהק

 טייצ רענעי ןיא זיא רע ,קיטָאק םהרבא ןוא דַאבַאש חמצ ר"ד ןעוועג ןענייז

 ,לַאנרושז ַאזַא רַאפ טקעיָארּפ םעד טימ ענליוו ןייק ןעמוקעג

 יַּפָא עשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס יד סָאװ ,טעברַא רעטגייווצרַאפ רעד ץוחַא

 ,רעטעברַא יד ןגעוו טגרָאזעג ליפ רעייז יז טָאה ,ָאטעג ןיא טריפעג טָאה גנולייט

 עקיזָאד יד .ץניוװָארּפ רעד ףױא ןרעגַאל יד ןיא טרעטצניפעג ןבָאה עכלעוו

 -עטשנָא ליפ ןופ אליממ ןוא ץומש ןופ ןדייל ןטסכעלקערשמַא ןגעלפ רעטעברַא
 ,ןטייהקנַארק עקידנק

 צניװַארֿפ רעד ףיוא ןכוזַאב עניימ

 -טעברַא ןיא ןרָאװעג טקישעגסױרַא ,רָאטקעּפניזעד סלַא ,ךיא ןיב 1942 רעמוז
 טעברַאעג רעטעברַא טרעדנוה ייווצ ייב ןבָאה טרָאד .עקאוו-עלַאיב ןייק רעגַאל
 | ,ףרָאט ייב

 טניווװעג ןבָאה רעטעברַא יד .ןײטשּפע .ל ר"ד ןרָאּפעג זיא רימ טימ ןעמַאזוצ
 .ןצנַאװ ןופ ןרָאװעג טציילפרַאּפ ייז ןענייז רעמוז רעבָא ,קַארַאב ןטכעלש טינ ַא ןיא
 ,םעט םעד טליפרעד ןיילַא ךיא בָאה רעטעּפש) גָאלּפ עכעלרעדיוש ַא זיא סָאד

 ךָאנ ,רעטעברַא יד .(דנַאלטסע ןיא ַאגַאָאלק רעגַאל ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו
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 ,גיוא ןייק ןכַאמוצ טנעקעג טינ טכַאנייב ןבָאה ,גָאט-טעברַא ןרעטיב ,ןרעווש ַא

 יבַא ,סַאג רעד ףיוא טכענ יד ןרעגלַאװ ךיז ןגעלפ ייז ןופ לייט עטסערג יד

 טריפעגכרוד ןוא געט עכעלטע ןבילבעג טרָאד ןיב ךיא .קַארַאב ןיא ןייז וצ טינ

 זיא ןשטנעמ-רעגַאל יד ןופ טײקרַאבקנַאד יד .עיצקעפניזעד-לפעווש עכעלטנירג ַא

 ןרעגַאל יד רַאפ ןבעגסױרַא ךיוא טגעלפ עיצקעס-.ע .ס יד ,עקיטלַאװעג ַא ןעוועג

 רעבָא .ףייז ךעלכעזטּפױה ןוא לָאברַאק ,ענּפַאװ :יװ ,ןעילַאקימעכ ענעדיישרַאפ

 ,םוטעמוא ןעוועג זיא הפגמדןצנַאװ יד

 -רַאפ ַא ןעמוקַאב יקסוועינעשטסָאק ר"ד ןוא ךיא בָאה 1942 ילוי ןטס27 םעד

 -כרוד טרָאד ןוא ןרעגַאל ייר ַא ןיא ץניװָארּפ רעד ףיוא ןרָאפוצסױרַא גנונעדרָא

 ,ןרעגַאל יד ןריצקעפניזעד ןוא רעטעברַא עלַא ןופ גנוכוזרעטנוא עשיניצידעמ ַא ןריפ

 ןעמ טָאה טכַאנ רעד ןיא --- קידלמוט רעייז ןעוועג ָאטעג ןיא זיא ןגרָאמירפ םעד

 ייב ןענייז רעטימעג יד יװ תויה .םינקז טרעדנוה ייב טריפעגסױרַא ָאטעג ןופ

 ןבָאה ,ןשינעעשעג עקיטכַאנײב יד בילוצ ענעגָאלשרעד רעייז ןעוועג ןעמעלַא

 ודנוא ןעמ טָאה ,בגַא .ָאטעג ןופ ןײגוצסױרַא טַאהעג קשח קרַאטש ױזַא טינ רימ

 סָאװ ,ןַאב רעד טימ ןרָאפ וצ ףיוא גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד ןופ ןענייש ןבעגעג

 ,דשח טימ ןעמונעגפיוא ךיוא ןבָאה רימ

 ךיז לזממילש ףיױא ןוא ָארויב ןופ סױרַא ךיא ןיב טימעג רעווש ַא טימ

 רעה, : םיא וצ גָאז ןוא ּפָא ךיז לעטש ךיא .ןסנעג טימ םינּפ לא םינּפ ןפָארטעגנָא

 -ָארּפ רעד ףיוא טציא ןרָאפ וצ לעפַאב ַא ןעמוקַאב בָאה ךיא ,רעײטשרָאפדַאטעג

 ךיז לעװ ךיא ןעוו ,ןעמַאמ ןיימ ןעניפעג ךיא לעװ יצ ,ןרעגַאל יד ןיא ץניוו

 יד ןיא ןײרַא רימ טקוק סנעג "..קיאור טי זיא ָאטעג ןיא לייוו ...? ןרעקקירוצ

  :לוק ןפיוא יירשעג ַא טגנַאלרעד ןוא ןגיוא
 "..שרַאמ ,טעברַא רעד וצ ןיוש ייג ,טָאידיא,

 -נעמָאמ ןיב ךיא ...קעוַא זיא ןוא ,טורציּפש ןייז טימ ןָאטעג יירד ַא טָאה רע

 ןײטשּפע ר"ד רעקידנעייטשיייברעד רעד ןוא רָאדירָאק ןיא קירוצ ןײרַא לַאט

 טָאה ריא ,קילג ךס ַא ךָאנ טָאה ריא , :ןָאטעג גָאז ַא רימ וצ ןבָאה ערעדנַא ןוא

 ריא טדער סָאװ ...ןסיירעצ ךייא טעװ רע זַא ,טניימעג ןבָאה רימ ,ןטינשעגּפָא טוג

 ".,ןכַאז עכלעזַא ןגעוו םיא וצ

 ךיז טימ קידנעמענטימ לַאזקָאװ םוצ קעװַא רימ ןענייז טימעג רעווש ַא טימ

 .טריּפס-ןערב ןוא לפעווש ךס ַא

 ,קירוצ רָאי ַא יו רעמ סעּפע ,טָאטש יד ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד טייז

 ףיוא יװ טוט ןעוועג זיא ָאד .ףױהנַאב ןפיוא ןעוועג לָאמ ןטשרע םוצ ךיא ןיב
 עליויצ עטלייצעג ןעוועג ּווו-טיניּוו ןענייז סענָאגַאװ יד ןיא .םלועיתיב ַא

 קידנלעוו טינ לקניוו ַא ןיא ליטש ןסעזעג רימ ןענייז געוו ןצנַאג םעד .ןשטנעמ

 עלעג יד ךיז ןופ ןעמענוצּפָארַא טביולרעד ךיז ןבָאה רימ .ןגיוא יד ןיא ןפרַאװ ךיז
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 ןַאיצנעוװס-יינ ,שזדָארבדָאּפ ןיא ןעוועג רימ ןענייז 10 גָאט ַא ןופ ךשמ ןיא ,סעטַאל

 ,ענילאנגיא ןוא

 שזדָארבדָאּפ

 ןייז טימ טמירַאב ןעוועג טנגעג רענליוו ןיא זיא שזדָארבדָאּפ לטעטש סָאד

 -רעמוז ףיוא טסעג רעטרעדנוה ןייז טרָאד ןגעלפ טייצ-רעמוז .,דלַאװ ןווָאנסָאס

 ןעמוקעג גרוברעטעּפ ןופ ןליפַא ןעמ זיא ןטייצ עשיסור עטלַא יד ןיא .גנוניווו

 ןבָאה ,טַאהעג הנותח 1924 ןיא בָאה ךיא ןעוו .שזדָארבדָאּפ ןייק ?עשטַאד ףיוא

 .ןָאיסנעּפיסנָאליש ןטמירַאב ןיא טכַארברַאפ שדוחיקינַָאה רעזדנוא רימ

 טימ ,לטעטש שידיי קיצרַאה ,ןייפ ַא ןעוועג רעירפ זיא סָאװ ,לטעטש םעד ןיא

 לייט עטסערג יד .טייקליטש עטיוט ַא ןעוועג טציא זיא ,ןבעל שידיי קידנזיורב ַא

 שידיי ַא ןופ טינ רכז ןייק .רעטערב טימ טקַאהרַאפ ןעוועג ןענייז ןעמָארק עשידיי

 ןענופעג ךיז טָאה רעטעברַא עשידיי יד ןופ רעגַאל רעד .דיי ןקידעבעל ַא ןופ ,זיוה

 ,דלַאװ ןוװָאנסָאס ןקיטכערּפ ַא ןיא ,לגרעב ַא ףיוא ,עיצַאטסדרַאב רעד ןגעקטנַא

 ןינב םעד ןיא .סעקינשטַאד רעטרעדנוה ןייטשנייא ןגעלפ ןרָאי עטוג יד ןיא ּוװ

 70 ַא ייב ןעוועג ןענייז רעגַאל ןיא .עלוש-רעדניק עשיליוּפ ַא ןעוועג רעירפ זיא

 -רַאפ ייב ןוא ןַאב רעד ףיוא טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,ןעיורפ ןוא רענעמ ןָאזרעּפ

 -שינטלעהרַאפ ָאד ןבָאה רעטעברַא יד .ןשטייד יד ייב ןטעברַא ערעדנַא ענעדייש

 זיא ןטקודָארּפ ןוא ערעווש וצ ַא טינ -- טעברַא יד .טכעלש טינ טַאהעג קיסעמ

 ןכַאז ענעדיײשרַאפ רַאפ םירעיֹוּפ עקימורַא יד ייב ןעמוקַאב וצ טכייל ןעוועג

 ןוא ןטלַאהניא טנעקעג טינ ךיז ךיא בָאה ,עיצקעפניזעד רעד ייב קידנטעברַא

 יד ןופ ביוהנָא ןיא .טנעקעג טֹוג רעייז בָאה ךיא סָאװ ,לטעטש ןיא קעװַא ןיב

 קייטּפַא עכעלטפַאשלעזעג עטשרע יד טעדנירגעג ָאד ךיא בָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ

 רימ ןבָאה סעפאר .י ר"ד טימ ןעמַאזוצ .תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיוא ,ןליוּפ ןיא

 ןייא ןוא ,ןטסירק עקימורַא ןוא ןדיי עשלטעטש יד ןופ דנַאברַאפ ַא ןפַאשעג ָאד

 ןיא וויטקַא רעיײז ןעװעג ןיב ךיא .קײטּפַא רעד טימ טריפעגנָא ךיא בָאה רָאי

 עטשרע יד ייב ,לָאמ ןטשרע םוצ ךיא ןיב ָאד ןוא ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג ןשידיי

 רעד ןופ ןַאמטַאר סלַא ןרָאװעג טלייוװועגסיוא ,הליהק רעד וצ ןלַאװ עשיטַארקָאמעד

 .עּפורג-טנגוי רעשיטַארקָאמעד
 .ןיקווַאכ רעקיײטּפַא םוצ טרעהעג טָאה סָאװ ,קיײטּפַא רעד ןיא ןיײרַא ןיב ךיא

 טימ .דַאילס ןייק סניקווַאכ יד ןופ רעבָא ,זיוה ךייר ןייפ ַא ןוא קיײטּפַא ענייש ַא

 ןעמונעגפיוא ןייפ ךימ טָאה רע ,רעקיײטּפַא רעשידיייטינ ַא ןָא טריפ קיײטּפַא רעד

 ךיז ךיא בָאה םיא ןופ ..סניקוװַאכ יד ןופ םוקמוא םעד טרעױדַאב רעייז ןוא

 ןפיוא 1941 ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענייז לטעטש ןופ ןדיי עלַא זַא ,טסּוװרעד
 .ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ ןדיי עלַא יו טוג ױזַא ,ןַאיצנעווס-יינ ןבענ ,ןַאגילָאּפ

201 



 ןאיצנעיווסדיינ

 ירַאפ ןיא .ןַאיצנעיװס-יינ ןייק ןרָאפעגנײרַא רימ ןענייז שזדָארבדָאּפ ןופ

 ,המחלמ רעד תעשב ןרָאװעג טרירעג טינ זיא עכלעוו ,שזדָארבדָאּפ טימ ךיילג

 טרָא-ּפונק רעקיטכיוו ַא ןעוועג זיא ָאד .טרעטשעצ טוג ןעוועג ןאיצנעיווסדיינ זיא

 יו טוג ױזַא .ןפָארטעג טינ דיי ןקיצנייא ןייק ךיוא רימ ןבָאה ָאד .ןענַאב יד רַאפ

 רעגַאל רעד .ןָאגילָאּפ ןפיוא ןעוועג ןיוש ךיוא ייז ןענייז ,ןדיי רעשזדָארבדָאּפ יד

 ןענייז סע .לטעטש ןרעטניה ןענופעג ךיוא ךיז טָאה רעטעברַא עשידיי יד ןופ

 עטכעלש ןייק טינ -- ןעגנוגנידַאב-טעברַא יד .ןעיורפ ןוא רענעמ 100 ייב ןעוועג

 ,םירעיוּפ עקימורַא יד טימ ןעלדנַאה ןגעלפ ןדיי יד ןוא

 ינילאנגיא

 סָאװ ,םעד ץֹוחַא .טנַאקַאב טוג רעייז ןעוועג ךיוא רימ זיא לטעטש סָאד

 ןיא ןעוועג ךעלטעטש עלַא טימ ךיא ןיב ,ןעוועג לָאמ רעקילדנעצ ָאד ןיב ךיא

 ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ טקַאטנָאק ןטנעָאנ ַא

 רענליוו רעד ייב ,"עלַארטנעצ רעשיניצידעמ-רַאטינַאס , רעד ןופ רעריפ-סטפעשעג

 ןטימ ןעמונרַאפ ךיז ,?טניָאשזד, ןופ ןעלטימ-טלעג יד טימ ,טָאה עכלעוו ,הליהק

 ןרַאטינַאס ןפיוא ןָאיַאר רענליו ןופ ךעלטעטש ענערָאװעג-בורח יד ןעיובפיוא

 סעירָאטַאלובמַא ןפַאש ,"סּוװַאפ , ףיוא עקנַארק יד ןלייה ,רעדעב ןעיוב : יו ,טיבעג

 טָאה ןעמ סָאװ ,קידנעעזוצ טקיטייװעג טָאה ץרַאה סָאד .המודכו ןטקנוּפ-םירד ןוא

 בָאה טנעקעג .רָאי קיצנייא ןייא ןיא טכַאמעג םיבושיי עקידנעילב עכלעזַא ןופ

 ערעדנַא ןוא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעשידיי רעד ןופ םירבח ליפ ָאד ךיא

 ןוא טנערבעגּפָא ,טיוט ןעוועג לטעטש סָאד זיא טציא ,רעוט עכעלטּפַאשלעזעג

 טימ טּפַאלקרַאפ ןעוועג סע זיא -- זיוה ץנַאג ַא ןעוועג ווו זיא רעמָאט .בורח

 ,טסיוו ןוא טיוט .ןעזעג טינ רימ ןבָאה שפנ ןקידעבעל ןייק ,רעטערב

 -תיב םענעבילבעגיץנַאג ןיא ,לטעטש ןיא ןענופעג רעגַאל רעד ךיז טָאה ָאד

 סע עכלעוו ףיוא ,סערַאנ עקידנרָאג יירד טכַאמעג ןבָאה רעטעברַא יד .שרדמה

 -טעטש ערעדנַא יד ןיא יו טוג ױזַא .ןעיורפ ןוא רענעמ 100 ַא ייב טבעלעג ןבָאה

 טימ לדנַאה ןופ ןוא ,ןַאב רעד ייב ןשטייד יד רַאפ טעברַאעג ייז ןבָאה ךעל

 ,הנויח ערעטצניפ רעייז ןגיוצעג ייז ןבָאה ,םירעיוּפ

 קירוצ ןרָאפעגסױרַא רימ ןענייז ,טעברַא רעזדנוא ןקידנע וצ טבעלרעד םיוק

 יעגנייא ,ןטקודָארּפ לסיב ַא ןעמונעג ךיז טימ רימ ןבָאה ךעלריטַאנ .ענליוו ןייק

 ,"סעקטסישט, .ןעמונעג ךיז טימ ןבָאה רימ עכלעוו ,ןכַאז עסיוועג רַאפ טלדנַאה

 רעבָא זיא ןײלַא ןבעל סָאד -- ןבעליָאטעג ןיא ןטייקיאורמוא ,קערשיטיוט

 טרעלקעג ןעמ טָאה ,טרָאד קידנעייז ןוא ןיהַא קידנרָאפ .ץלַא רַאפ רעקרַאטש
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 רימ םגה ,ןבעל ןכעלגעטיגָאט םוצ ןטקודָארּפ עסיוועג ךיז ןפַאשנייא ןגעוו ךיוא

 ןַאגילוכ םתס רעדָא ,שטייד רעדעי ןעק ןָאגַאװ ןופ זַא ,טסוװעג טוג רעייז ןבָאה

 זדנוא ןופ רָאנ ,ןבָאה רימ סָאװ ץלַא רָאנ טינ ןעמענוצ ןוא ןפרַאװסױרַא זדנוא

 "ניהַא זיא ןייבעג רעזדנוא ווו ןסיוו טינ וליפַא לָאז ןעמ זַא ,ןכַאמ-לת ַא ןיילַא

 ןּפַאנק ץנַאג ַא טָאה גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד ןופ ןייש-עזייר רעזדנוא .ןעמוקעג

 יד ןענייז ,רעױטיָאטעג םוצ ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ןעוו טשרע ...טַאהעג תושממ

 { ןטנַאיצילָאּפ-רעױט עשידיי יד ...ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגוצ זדנוא ייב ןטקודָארּפ

 ייב ,געוו ןשילַאקיזיר ַאזַא ןכַאמכרוד -- ןצרַאה ןיא סיר ַא שממ ןעוועג זיא סָאד

 ךָאד ןענייז ייז) ?ןגעלָאק, ענעגייא ןלָאז ,ןעגנוגנידַאב עכעלרעפעג-סנבעל עכלעזַא

 זיא סָאװ סָאד ןעמענוצ (גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד ןופ עטלעטשעגנָא ןעוועג ךיוא
 לסיב ַא ןעוועג ןיוש זיא סָאד ,ןרָאװעג טכַארבעג עקיזיר-טסגנַא ליפ ױזַא טימ

 זדנוא ןעמ טָאה ןצנעוװורעטניא ןוא ןסעומש ערעטיב ןוא עגנַאל ךָאנ .ליפ וצ

 קירוצ ןעזרעד זדנוא טָאה ןעמ זַא ,בוטש ןיא דיירפ יד .ןבעגעגּפָא ןטקודָארּפ יד

 ...עכעלביײרשַאבמוא ןַא -- ןטקודָארּפ טימ ךָאנ וצרעד ןוא עטנוזעג ,עקידעבעל

 צ

 רעשיגָאלָאימעדיּפע-רַאטינַאס רעד ךרוד ,ןענייז סָאװ ,סעיצוטיטסניא עלַא יד טָא

 ןיא ָאטעג סָאד ןטלַאהוצנייא ליצ סלַא טַאהעג ןבָאה ,ןרָאװעג ןפַאשעג גנולײטּפָא

 סלַא .ןעניוטש וצ שממ ,עכעלרעדנּווװ ןעוועג תמאב ןענייז ןטַאטלוזער יד .טייקנייר

 טנעקעג ךיא בָאה ענליוו ןיא ןרָאװעג טעװעדָאהעגפיוא זיא רעכלעוו ,שטנעמ

 זיא'ס יו טייקיטכיצ ןוא טייקנייר ַאזַא .ןייטש ןדעי רָאנ ,לסעג סעדעי רָאנ טינ

 ,ןטייצ-סנדירפ ןיא ָאד ןעוועג טינ זיא ,ָאטעג ןיא ןעוועג

 ןיא סָאד רעבָא ,עכַאװש ןוא עקנַארק ליפ ןעוועג ָאטעג ןיא ןענייז יאדווַא !
 -עג טָאה ָאטעג סָאד .ןעגנוגנידַאב-סנבעל עכעלרעדיוש יד ןופ טַאטלוזער

 תורצ עיינ יד טימ .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ייב ןטייהקנַארק עיינ ןפַאש

 ,ןעלטימ עלַא טימ ףמַאק ןרעטיב ַא טריפעג לַאנָאסרעּפ רעשיניצידעמ רעד טָאה

 ,עיציזָאּפסיד וצ טַאהעג ןעגנוגנידַאב ענעי ןיא טָאה'מ סָאװ

 ןעוועג ןעגנוווצעג ןענייז ןשטנעמ רעטנזיוט זַא ,טכַא ןיא ןעמענ ךיוא ףרַאד'מ

 ןוא שיזיפ טיג ,ןעוועג קיאעפ טינ ןענייז ייז עכלעוו וצ ןטעברַא עכלעזַא ןָאט וצ

 ,ןשטנעמ ליפ רעייז ףיוא לַאטַאּפ טקריוועג טָאה סָאד ,שילַארָאמ טינ

 ,רעקיײטּפַא ,רָאטקָאד רעשידיי רעד זַא ,זיא לכהיךס רעטשרעטנוא רעד

 רעייז טליפרעד ןבָאה ,לַאנָאסרעּפ-טעברַא רעקירעדינ רעד ןוא רעטסעװשדןקנַארק

 -ערּפ ןבָאה ןלָאז רעדרעמ יד זַא ,טזָאלרעד טינ ןוא רעדירב ערעייז יבגל בֹוח

 ןבָאה ייז סָאװ ןצ ,סעימעדיּפע בילוצ ָאטעג סָאד ןעגנערבוצמוא ןטסקעט
 ,טבערטשעג
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 גנולייטּפָא-םלוע:-תיב

 : ןציטָאנ עקידנגלָאפ ןענופעג ךיא בָאה גנולײטּפָא-םלוע-תיב ןגעוו

 גנולײטּפָא-םלועיתיב רעד ןופ רעטעברַאטימ |

 1897 -- ןמרופ -- ןמלז זוגא
 1875 -- רעטלַאהכוב -- השמ סעדיורב
 1886 -- רעלשיטיגראז -- ןבואר רעגערפ
 1885 -- רעדיינש -- והילא סקַאלפ
 1905 -- קינכעטָארטקעלע -- קחצי סקַאלפ
 1890 -- רעריטרָאסיץלָאה -- לטייפ קיווק

 1887 -- ןירעכַאמ-עקשטנעה -- עדיא סעלקיר

 ךיא בָאה ,ןסירעצ זייוולייט ןעוועג זיא סָאװ ,טפעה ןכעלנייוועג ַא ןיא

 : ןציטָאנ עקידנגלָאפ ןענופעג

 (1) .גנולײטּפָא-ןימלעיתיב ,וויכרַא-ָאטעג ,8 רעמונ
 (2) יקסװָאּפיל החמש .ה ןופ טױט ןגעו העדומ א 244 ,2

204 

26 

21 

21 

417 

2.7 

29 

289 

19 

211 

 .ענעמוקעגמואישיגַארט יד ןופ דּפסה ַא ןגעוו גנודלעמ ַא
 ןעמוקעג זיא עכלעוו ...ָאדָאעּפ ןעגנעב ר"ד יורפ ןופ םָאלּפיד ַא
 -תיב רעשטערַאז ןפיוא שודק סלַא ,9,11.1941 םעד הרובק וצ
 ,םלוע
 .ענליוו ןיא גנוטלַאװרַאפ-הליהק ןופ םָאלּפיד םוצ עגַאליײב ַא
 ןיא ןענופעג) יורפ ןייז טימ עניָאקָאּפס ר"ד ןופ ןטנעמוקָאד
 .(ָאטעג
 ןיא םינקז ענעמוקעגמוא יד ןופ ןטרַאק-טיורב ןופ עטסיל
 : - .(3) 21.7.42 "יקשעּפסאּפ,
 .(4 2.9 ,ןייטשרעג בקעי רערעל ןופ טוט ןגעוו העדומ ַא
 .ןייטשרעג בקעי רערעל ןופ דנַאב-םערָא ןַא
 -ּפעלק) ןַאלּפַאק לארשי טַאקָאװדַא ןופ טוט ןגעוו העדומ ַא

 .(5) (ערדיס
 (6) .גרעבסָאלש ןתנ טסיצילָאּפרעבָא ןופ טיוט ןגעוו העדומ ַא
 (7) .בולקיטנגוי ןופ רעללעה השמ ר"ד ןופ טיוט ןגעוו העדומ ַא

 .ערעדנַא ןופ סערדיסּפעלק עכעלנע

,3 

5652 

21,2 

52 

53 

24 

15 

14 

 1942 רעבָאטקָא שדוח ןרַאפ טכירַאב

 ןייטשורב בייל ןופ טיוט ןגעוו העדומ

 ,1942 רעבמעצעד שדוח ןֹרַאפ טכירַאב

 .רַאונַאי שדוח ןרַאפ (קיטסיטַאטס) טכירַאב

 ,1942 רַאורבעפ ןיא םירטפנ יד ןופ טכירַאב

 .ץרעמ ןיא םירטפנ יד ןופ טכירַאב

 .שטיווָאילעבא ריאמ ןופ טיוט ןגעוו גנודלעמ

 ולא ושָש ושֵש וָלֵָש ול6 ויי יא .יקסיקַארוב לארשי ןופ טיוט ןגעוו גנודלעמ



 (8) .ןדָאב רעקווובמעד ןגעוו טיווק ַא 4
 .ןַאמלעדַא םירמ ןופ טוט ןגעו גנודלעמ א 4
 .112 רעמונ רעײטשרָאפיָאטעג ןופ גנוכַאמטנַאקַאבַא 5
 ױרפ ןייז ןוא ןורהא ןיקלוש רעטעברַא יד ןופ טױט ןגעו 5

 : ,הקבר
 .לירּפַא שדוח ןיא עטקידרעַאב יד ןגעוו תועידי עשיטסיטַאטס 5
 -םלוע'תיב רעד ןופ טייקיטעט רעד רעביא קילברעביא ןַא 5

 .גנולײטּפָא
 ןטימ תוכייש ןיא ,ןרָאװעג ןעקנורטעגסיוא זיא 1942 לירּפַא ןטס26 םעד

 רעטנוא ,עקוובמעד ףיוא ןדָאב םעד ןיקסרעװַאג 'ה ךרוד ןזייוורעביא
 ןוא ייווצ) קרַאמסכײר 72 ןופ טרעװ ןיא ןפנָארב רעטיל ןייא ,ןטרָאג ַא
 ,(קיצעביז

 טפירשרעטנוא ןַא ךָאנ ןוא סקַאלפ .א ןבירשעגרעטנוא

 רעבָא זיא רע .עשטערַאז ףיוא ןענופעג ךיז טָאה םלוע-תיב רענליוו רעד (1)

 טפיוקעג טָאה הליהק עשידיי יד ןוא טלופרַאפ ןעוועג המחלמ רעד רַאפ ןיוש

 ןיא ןריפסיורַא ןעמ טגעלפ ָאטעג ןופ תמ ןדעי .עקווובמעד ףיוא ץַאלּפ םעיינ ַא

 טגעלפ גנולײטּפָא םלוע-תיב יד .דרעפ ַא טימ הלגע רעצרַאװש רעלַאמרָאנ רעד

 ןעמענ וצ ןעמעוו ייב ןעוועג זיא'ס בוא ,טלעג ןעמענ הרובק רעד רַאפ

 טינ ןוא עשטערַאז ףיוא רָאנ הרובק יד ןכַאמ ןרַאפ ןעמענ ןעמ טגעלפ טלעג

 ןזיב ןטײלגַאב טנעקעג טניירפ ןוא החּפשמ ןבָאה תמ םעד .עקווובמעד ףיוא

 ןופ גנוטיײלגַאב רעד ןיא הלגע-לעב רעד ןרָאפ ןיוש טגעלפ רעטייוו .רעױט-ָאטעג

 -סיוא הלגע יד ןיא ןטייהנגעלעג יד ייב .סקַאלפ והילא רעטלַאװרַאפ-םלוע-תיב

 טעז ןציטָאנ יד ןופ .ןטקודָארּפ עטלגומשעג ןריפוצניײרַא ףיוא ןרָאװעג טצונעג

 סָאװ ץלַא ןגעוו ןציטָאנ עיונעג ןריפ טייצסנדירפ ןיא ךיוא טגעלפ סקַאלפ זַא ,ןעמ

 ,םלוע-תיב םוצ תוכייש ַא טָאה
 -רעטַאעט ןטסּוװַאב טוג ןופ ןוז רעד ןעוועג זיא יקסווָאּפיל החמש (2)

 ןייז טימ טנכיצעגסיוא ךיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,יקסווָאּפיל םוחנ רָאטקעריד

 ןשידי םעד תבוטל טצונעגסיוא לָאמ ליפ טָאה רע סָאװ ,ןורכיז ןלַאנעמָאנעפ

 טָאה'מ ןוא ,יקסווָאּפיל רתסא עסירטקַא עטלַא יד ןעוועג זיא ָאטעג ןיא ,רעטַאעט

 .עניב רעשידיי רעד ףיוא לבוי ןקירָאי 40 ריא טרעייפעג ָאטעג ןיא עקַאט

 .סופיט-קעלפ ףיוא ןרָאװעג קנַארק זיא ,טסיטרַא ןַא ךיוא ,החמש ןוז רעד

 בָאה ךיא ּוװ גנולײטּפָא רעד ןיא ,לָאטיּפש-ָאטעג ןיא טכַארבעג םיא טָאה'מ
 ייב .ןברָאטשעג ןוא געט עכעלטע זיולב זדנוא ייב רע זיא ןגעלעג ,טעברַאעג

 .לביטש-םיתמ ןיא ןגָארטעגנײרַא םיא ךיא בָאה ןירעטכעוװ ַא ןופ ףליהטימ רעד

 בָאה ,עטכַארבעגמוא ןוא ָאטעג ןופ עטריפעגסיורַא םינקז 100 יד ןגעוו (3)

 .ןבירשעג רעירפ יונעג ךיא

 .ןבירשעג רעירפ עגַאל רעשיגַארט ןייז ןגעוו (4)
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 ,ענליוו ןיא טַאקָאװדַא רעטסּוװַאב (5)

 רעביא רעעזפיוא ןעװעג זיא גרעבסָאלש ןתנ טסיצילָאּפרעבָא רעד (6)

 ןעוועקעידזיא ךעלקערש רעבָא ךיז טגעלפ רע .רעגַאל-ץניוװָארּפ ַא ןיא רעטעברַא

 .רעמיצ ןייז ןיא ןסָאשרעד טרָאד םיא ןבָאה ייז .ייז רעביא

 ,רעטנרעלעג רעטנַאקַאב -- רעללעה השמ ר"ד (7)

 ,םלוע-תיב רעיינ רעד זיא עקווובמעד (8)

 ַאטעג ןיא טייקכעלברעטש

 ןשידיי ןופ ייס תועידי רימ ןבָאה ָאטעג ןיא טייקכעלברעטש רעד ןגעוו

 -ָאטעג רעד ייב ןעוועג זיא סָאװ ,גנולײטּפָא-םלוע-תיב רעד ןופ ייס ,לָאטיּפש

 ,גנוטלַאװרַאפ

 32 רעמונ עלעבַאט

 ר ע ט ל ע טכעלשעג
 רעמ ןוא 60 59--50 49--40 39--50 29--20 19-15 14-5 40 ןעױרפ רענעמ שדוח

 יאַנואַר  52 46 24 - 1 1 1 4 18 49
 21 8 10 3 --- - 4 1 2 4/ רַאורבעּפ
 28 9 7 5 2 1 2 16 44 27 ץרעמ
 118 28 1 9 3 2 7 57 122 1230 לכהיךס

 לרוג רעד ןוא קיײטֿפַא-ָאטעג יד
 ןטוועצַאמרַאֿפ עשידיי יד ןופ

 ,ָאטעג ןסיורג ןופ ןָאיַאר ןיא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,לָאטיּפש ןשידיי ןיא

 ןעמוקנײרַא ןטימ .לָאטיּפש ןופ ןטיונ יד רַאפ קייטּפַא עסיורג ןייק טינ ןעוועג זיא

 טלדנַאװרַאפ קייטּפַא יד זיא תושפנ טנזיוט קיצנאווצ ןוא עכעלטע ןופ ָאטעג ןיא

 עכעלטע טעילוטעגוצ ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו וצ ,קײטּפַא-ָאטעג ַא ןיא ןרָאװעג
 ןבָאה ,ןענייש עלעג ןעמוקַאב ןופ טנעמָאמ רעד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו .ןטװעצַאמרַאפ

 ,(יינדאלאק ר"ד -- םענייא ץוחַא) םיריוטקָאד עלַא ןעמוקַאב ןענייש-סנבעל יד

 רעד -- שטנעמ רעקיצנייא ןייא זיולב ןעמוקַאב טָאה סרעקיײטּפַא יד ןופ ןגעקַאד

 רקפה ףיוא ןבילבעג רעדיוו ןענייז ערעדנַא עלַא .ילסעשט .ש קיײטּפַא ןופ רעטייל

 ,רַאנָאּפ ףיוא קעװַא עקינייא עקַאט ןענייז ?עקטסישט, רעטשרע רעד ייב ןוא

 .החּפשמ ןייז טימ רעלדַא ,רָאטנַאק-קיײטּפַא ןופ רעטייל .וועג רעד ךיוא ייז ןשיווצ
 -מורפ .ןגעוו עטַאוװירּפ ףיוא ןענייש עלעג ןעמוקַאב עקינייא ןבָאה טייצ רעד טימ

 -עילימַאּפ עזָאר ןעמוקַאב ןבָאה רעטעּפש לסיב ַא .ןַאמלעדָאנ ,שטיווערוג ,ןיק
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 יקסדַאשטלמןטװעצַאמרַאפ יד .יקסשירעבלַאב ןוא רוזַאמ ,קָאלק ,לעגרוט : ןענייש

 רעד ןיא טעברַאעג ןבָאה אקסנאשער .לרפ ןוא (יקסלאמ טסיטרַא סלַא טנַאקַאב)

 ,יײצילָאפרַאטעג

 קיטכיוו רעייז א ןעוועג זיא קיײטּפַא רעד רַאפ ןטנעמַאקידעמ ןעמוקַאב סָאד

 רעייז ַא ןטױנ-ַָאטעג יד רַאפ טמיטשַאב ןבָאה ןשטייד יד ,םעלבָארּפ רעווש ןוא

 ןעמוקַאב טָאה'מ סָאװ ;ןטנעמַאקידעמ עטסטושּפ יד ןופ ןליפַא לָאצ עטצענערגַאב

 ןפיוקוצנייא ןעגנּוװצעג ןעוועג רעבירעד רימ ןענייז .קיײטּפַא רעשיטָאטש רעד ןופ

 -ַארוס ,ןעגנוצירּפשנייא ,ןפָאטשידנַאברַאפ ,ןעלטימ-עיצקעפניזעד ,ןטנמַאקידעמ

 "עגפיוא רעייז רַאפ ,ךעלריטַאנ ,קרַאמ ןצרַאװש ןפיוא טַאוװירּפ ,'דכו סעציוו

 טלדנַאהעג ןרעג רעייז ןבָאה רעקיײטּפַא עשיליוּפ עטַאוװירּפ יד ,ןזיירּפ עטפיורש

 ךיא .טגנַאלרַאפ טָאה ָאטעג סָאד סָאװ ,ץלַא ןעמוקַאב ןפלָאהעג ןוא ָאטעג ןטימ

 יד ןעמוקַאב געלפ ,ןטװעצַאמרַאפ ןוא םיריוטקָאד ערעדנַא ליפ יו ױזַא ,ןיילַא

 וצ קיסעמשינטלעהרַאפ ,סרעקיײטּפַא עטנַאקַאב עניימ ייב ןטנעמַאקידעמ עקיטיונ

 סלַא ןעלקיטרַא עסיוועג ןעמוקַאב ןליפַא ךיא בָאה לָאמטּפָא ,ןזיירּפ עקידנעטשנָא

 ןרעטנוא ןעמ טגעלפ תורוחס עטלגומשעג יד ןעגנערבניײרַא .טלעג ןָא ,תונתמ

 טלעטשעגנייא ןעוועג קידנעטש עקַאט ןעמ זיא יאדווַא .עלַאגעל יד ןופ לטנַאמ

 טגעלפ לַאפ םעד ןיא רעבָא .ָאטעג ןיא ןגָארטנײרַא ןוא ןפיוק םייב ןבעל ןטימ

 ,רעױט-ָאטעג םייב ןפלעהטימ יײצילָאּפ עשידיי יד

 ןטנעמַאקידעמ ליפ רעייז ,ןרָאפרַאפ טינ טייוו ָאטעג סָאד טלָאװ געוו םעד טימ

 רעצעלּפיטעברַא ערעייז ןופ ָאטעג ןיא ןעגנערבניירַא רעטעברַא עשידיי יד ןגעלפ

 רָאנ זיא סָאװ ,ןּפעלש ןוא ןענעבנג טושּפ ןגעלפ ייז .ןעָאּפעד-סטעטינַאס יד ןיא

 טינ ערעטיב יד רעבָא ,עקיטלַאװעג ַא ןעוועג זיא עקיזיר יד .ןעוועג ךעלגעמ

 רעד טנכייצעגסיוא טיבעג םעד ףיוא ךיז טָאה לעיצעּפס ,ץלַא וצ ןעגניווצ טגעלפ

 ןסַאמ ןּפעלשנײרַא טגעלפ רעכלעוו ,וָאנָארָאװ ָאּפעד-טעטינַאס ןופ רידַאגירב

 ,ןטװעצַאמרַאפ עשידיי יד ןופ ןעגנוזייוונָא יד טול ,ןטנעמַאקידעמ עקיטיונ ,עטוג

 ןעוועג טינ זיא ,"לַאמרָאנ, ןוא ?קיאור, ןעוועג זיא ָאטעג ןיא יו גנַאל ױזַא

 ,טלציוועג טּפָא ךיז סרעקייטּפַא עשיליוּפ יד ןבָאה סע .ןכַאז יד ןיא קחוד ןייק

 -טיונ ַא ןיא ןוא ,טָאטש יד יו ןטנעמַאקידעמ רעמ טָאה ָאטעג סָאד זַא ,קידנגָאז
 ..ָאטעג ןיא ןפיוק ייז ןזומ עגַאל

 ןסיורג ןופ רעטעברַא עשידיי יד טגנערבעגניירַא ךיוא ןבָאה ןטנעמַאקידעמ

 עשיניצידעמ ערעדנַא ןופ ךיוא יו ,עילָאקַאטנַא ףיוא ,לַאטיּפש ןשירעטילימ
 ,סעקוווצַאלּפ

 ,1942 רַאורבעפ ןט6 םעד ןעמוקעג זיא רעגרע וצ ךורברעביא רעלַאקידַאר ַא

 וצ ןטָאברַאפ טָאטש רעד זיא ָאטעג ןרַאפ זַא ,גנונעדרָארַאפ ַא סױרַא זיא'ס ןעוו

 ,ןטנעמַאקידעמ זיא'ס עכלעוו ןפיוקרַאפ
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 לַאגעל-טינ טפיוקעג ,רעמ טעבנגעג .ןבעגעג הצע ןַא ךיז ןעמ טָאה ןַאד ךיוא |
 ,טַאהעג ךָאד ןעמ טָאה ןכַאז עטסקיטיינ יד ןוא ,רעמ

 -ָאבַאל עשיגָאלָאירעטקַאב יד ןעוועג ךיוא קייטּפַא רעד ייב זיא בױהנָא ןופ
 -ַארָאבַאל רעד ןיא ייס ,קיײטּפַא ןיא ייס טעברַא רעד ןופ ןסקַאװ ןטימ .עירָאטַאר
 -רַאפ ןיא קייטּפַא יד ןוא טֹרָא רעדנַא ןַא ןיא רעבירַא עטצעל יד זיא ,עירָאט
 92874 ןבעגעגסױרַא קײטּפַא-ָאטעג יד טָאה רָאי 1942 ןיא .ןרָאװעג טרעסערג
 .ןטפעצער

 35 רעמונ עלעבַאט

 ךעלגעט ןעמַאװצ ךעלגעט עא ךעלגעט לאטיבש ןרָאפ שדוח

1 1811 60 5192 168 2065 228 

2 4 76 5288 189 1482 265 
3 2866 16 96 193 222 209 
4 2409 0 54 199 262 29 
5 2423 78 6218 204 271 282 

6 6071 542 182 43 249 
7 2061 76 25 11 1042 207 
8 2157 70 5129 166 286 236 

9 2059 9 402 153 1262 242 
10 1039 62 5 100 7824 252 
11 2233 14 507 197 40 21 
12 2224 72 2 183 1906 255 
 2558 4 181 081 4 2693 לכהירס

 לָאטיּפש ןרַאּפ קיײטּפַא ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו עלעבַאט

 ןטּפעצער לָאצ ןופ לַאצ -עגלַא רעד ןופ .צָארּפ ןטּפעצעולָא ,ןךח
 ןקנַארק ןייא ףױא עקנַארק יד ןטּפעצער לָאצ רעניימ לָאטיּפש ןרַאפ

1 1811 26 249 5: 
2 218 288 241 6 
3 2866 23 203 106 
4 2409 288 2209 105 

5 2423 27 209 116 

6 2001 268 257 728 

7 2867 26 221 14 
8 257 26 28 13 
9 2659 26 283 44 
10 1039 248 21 12 
11 2223 2:4 244 5 
12 2234 323 204 74 

 89 2001 290 2093 לכה-ךס
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 ַָאטעג ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,סרעקיײטּפַא יד ןופ המישר

 20 +ג ?ת {ת 38 סג זמ +=
 ס

.0 

 ,קײטּפַא-*עזָא , ןיא טעברַאעג ןרָאי עגנַאל ,סיזרעקוצ רתסא יורפ

 (קיײטּפַא ןַא ןופ רעבַאהניא) רעטומ ןוא ןיקמורפ קחצי

 ,טפעשעגיטרוה ,קײטּפַא ןסיורג ןופ רעבַאהניא ,ילסעשט לרעמש

 .ףתוש -- טפעשעגיטרוה ,קײטּפַא ןסיורג ןופ רעבַאהניא ,יקסבושריוו

 ,קיײטּפַא סקאפ ןיא טעברַאעג ןרָאי עגנַאל ,שטיוורוג

 .קיײטּפַא סטניווריש .וועג ןופ רעבַאהניא ,יורפ רעד טימ לעגרוט

 .רעטכָאט ,רעטסיגַאמ ,לרפ לעגרוט

 .ןיגָאלָאירעטקַאב ַא ,רעטסעװש עטייווצ ,לעגרוט

 -- טרעבָאר רעדורב ןייז .קײטּפַא ןשיטָאטש ןופ ןַאמלעדַאנ ףלָאדַא

 ,רעטסעוװוש רעייז ,?עזָא, ןופ דילגטימ-םוידיזערּפ ןעוועג ,רָאטקָאד-ןָאצ

 | ,ןיטסינַאיּפ עטמירַאב ַא

 -קייטּפַא ןיא טעברַאעג ,רעײטשרָאפיָאטעג ןופ ןירעגעווש יד ,סנעג יורפ

 | .רָאטנַאק

 ,קײטּפַא סווָאקינשזָאּפַאס ןופ ,ַאקצילעיב

 .קיײטּפַא רעמָארבָארטסָא ןופ ,רעקנימ

 ,ץניווָארּפ ןופ ,רוזַאמ

 ."אקיסע, קירבַאפ רעשיטװעצַאמרַאפ ַא ןופ רעבַאהניא ,קָאלק

 ,קײטּפַא ןַא ןופ רעבַאהניא ,יורפ ןוא ץכ

 .אקסנַאשער יליל

 טוג ."םילוח תרמשמ, ןופ קײטּפַא ןיא טעברַאעג ,יקסדַאשטלָאמ םייח

 .יקסלאמ טסיטרַא סלַא ןעוועג טנַאקַאב

 ,ײכרַאז

 רעטייל -- רעטעּפש ,קײטּפַא סווָאקינשזַאּפַאס ןיא טעברַאעג ,רעלדַא

 ,רָאטנַאקיקיײטּפַא ןופ

 .קיײטּפַא סניקמורּפ ןיא טעברַאעג ,ןָאסניבָאר

 ,דַאלקסיטרוה קיײטּפַא ןַא ןופ רעבַאהניא ,ןויזדנייר

 .יקסשירעבלַאב .מ

 .קיײטּפַא סניקמורפ ןיא טעברַאעג ,רעקנעש

 .ןגעלָאק עטלייצעג עקינייא ךָאנ ןעוועג ןענייז סע זַא ,ךעלגעמ

 (טרעהעג המחלמ רעד ךָאנ ךיא בָאה) ערעדנַא ןוא עטנכערעגסיוא ןביוא יד ןופ

 טעװעטַארעג ךיז טָאה עכלעוו ,לעגרוט רעטסיגַאמ ל"רפ :ןבעל ןבילבעג ןענייז

 שזדָארבדָאּפ ןופ ןיקווַאכ רעקיײטּפַא רעד ,ַאגַאָאלק רעגַאל-ןטיױט ןיא רימ טימ
 ,דנַאברַאפ-ןטַאר ןופ ענעמוקעג -- ןַאיצנעיווס ןופ יקסייסאראט .וװ .גַאמ ןוא

 ,ענליוו ןייק רעגַאל ןופ קירוצ ןעמוקעג גנואיירפַאב רעד ךָאנ ןיב ךיא ןעוו

 רָאטקעּפסניא-קײטּפַא סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב ךיא ןיב ,1944 רעבמעווָאנ ףוס

 ןייק קירוצ עיצַאירטַאּפער ןיימ זיב טייצ רעד רַאפ .ראטנַאק רענליוו רעד ןיא

 טינ רעקיײטּפַא ןשידיי ןייא ןייק ענליוו ןיא ךיא בָאה (1945 ,יַאמ שדוח) ןליוּפ
 ,לעגרוט רעטסיגַאמ ץוח ַא ןפָארטעג

299 



 ליל?

 גנולײטּפא עשינכעט ןוא -גנוניווװו

 טַארנדוי ןיא ןגױצעגניײרַא דירפ טָאה ,ָאטעג ןיא ןיירַא זיא ןעמ יוװ ךיילג

 סָאד ױזַא יו ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה דירפ .ןַאמכוג .ג .שזניא םעד דילגטימ סלַא

 סָאװ ,רעינישזניא ןַא לעיצעּפס ,ןשטנעמ עקיסַאּפ טכוזעג טָאה רע .ןעשעג זיא

 םיא ןוא ןַאמכוג .שזניא םעד ןפָארטעגנָא טָאה רע .ָאטעג ןיא ןייז טזומעג טָאה

 ,ןעײרדסױרַא ךיז טוװּורּפעג םיצורית עלַא טימ טָאה ןַאמכוג .טמַא םעד טגיילעגרָאפ

 "ןרַאפרעד טינ ןיב ךיא -- טגָאזעג רע טָאה -- ןַאמיײטרַאּפ ןייק טינ ןיב ךיא,

 -- דירפ טגָאזעג םיא וצ טָאה -- "ןאמ רעכעלטנרָא ןַא טייז ריא רעבָא, ,וװ .ַא א

 יד ןעמונעגרעביא טָאה ןַאמכוג .טמַא םעד ןעמענוצנָא ןעגנוווצעג םיא טושּפ ןוא

 .ןַאמדירפ .שזניא -- ןעוועג זיא ףליהעג ןייז .גנולײטּפָא-תוריד

 עטסקיטיײװעגנָא יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ָאטעג ןיא םעלבָארּפ-תוריד סָאד

 ןופ ןרעינישזניא ךָאנ ןיירַא גנולײטּפָא רעד ןיא ןענייז טייצ רעד טימ .ןעמעלבָארּפ

 ןסקַאװעגרעדנַאנופ רעייז ךיז זיא גנולײטּפַא יד ןוא ,ןטעטילַאיצעּפס ענעדיישרַאפ

 .ןעגנוליײטּפָא עקידנעטשבלעז ערעדנַא ייר ַא ףיוא טלייטעצ ךיז ןוא

 עלַא רַאפ קיטעט ןעוועג גנולײטּפָא-תוריד יד זיא ןטייצ עטשרע יד ןיא

 ןרירטסיגער טימ ,קינכעט טימ ,תוריד טימ תוכייש ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,םינינע

 וו ,א .א ןכַאפ יד טיול ,רעטעברַא ענעדיײשרַאפ

 ןפַאש טזומעג טָאה'מ .ןרעוו טזיילעג טזומעג טָאה םעלבָארּפ-סגנוניױװ סָאד

 ,ןרעדרָא ןבעג טפרַאדעג טָאה'מ .ןשטנעמ רעטנזיוט רַאפ ּפָאק ןרעביא ךַאד 4

 רַאפ ןלַאקָאל עקיסַאּפ ןפַאשרַאפ ןוא ,םינכש יד ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ןרילוגער

 ,ףוס ַא ןָא ױזַא ןוא -- סעיצוטיטסניא

 -גנוטכײלַאב ןוא יגנוצײהַאב סָאד ןזיל טזומעג ןעמ טָאה ךָאנ וצרעד

 ,סוקרַאמ .שזניא רעשידיי א טָאה .ןעוועג טינ זיא סַאּפַאז-ץלָאה ןייק .םעלבָארּפ

 טימ ןצייה טנָאקעג טָאה'מ סעכלעוו ,עלעוויוא קישטנאמישטיפ ַא טלעטשעגפיוא

 ,ףיורעד ןכָאק קיטייצכיילג ןוא ,סעניװעלָאּפ

 לעוטקַא ןרָאװעג זיא ,ןטַאטשרַאװ יד טלקיװטנַא ךיז ןבָאה טייצ רעד טימ

 | .תוכאלמ-ילעב יד רַאפ גייצעג ןוא ןפָאטשיור ןעמוקַאב סָאד

 טריזינַאגרָא טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא זיא טעברַא עלַאסָאלָאק יד טָא

 רַאפ טנעקעג טָאה ןוא קידנעטשבלעז ןרָאװעג זיולב טינ זיא ָאטעג סָאד .ןרָאװעג

 יד רַאפ לַאװק רעכעלּפעשסיואמוא ןַא ןרָאװעג זיא רָאנ ,ןגרָאזַאב ץלַא ןיײלַא ךיז

 ,עיגרענע ןוא וויטַאיציניא ,טעברַא רעכעלשטנעמ ןופ לַאװק ַא -- ןשטייד

 -טשרע טינרָאג ןופ ןרָאװעג ןפַאשעג ָאטעג ןיא ןענייז טייצ רעד ןופ ףיול ןיא

 ,יירעדניבנייא ,יירעלשיט ,לבעמ ,יײרעסָאלש ,יירעכעלב :ןטַאטשרַאװ עקיסַאלק

200 



 ,רערעקנעמיוק ,רערעיױמ ,רעכַאמ-ןטשרעב ,ײרעכַאמלטיה ,יירענשזריק ,יירעדיינש

 ןכַאמ ןגעלפ תוכאלמ-ילעב יד .ָאטעג ןיא ןעוועג זיא ץלַא ;סרעלעטשדןוויוא

 -ַאב ַא רַאפ סָאװ ייב ןוא .גנולעטשסיוא ןַא ףיוא ייז ןזייוו וצ טעברַא-טסנוק
 יה !קערש-טיוט רעקידנעטש ןיא -- !ןעגנוגניד

 יד טָאה ,ןעניישירענעמכַאפ עסייוו ןופ עגַארפ יד לעוטקַא ןעוועג זיא'ס ןעוו

 .רעקרעװטנַאה ןופ סעיצַארטסיגער לָאמ עכעלטע טריפעגכרוד גנולײטּפָא-תוריד

 ,טמַא-טעברַא ןשישטייד ןופ גנורעדָאפ רעד טול ,ןעמ טָאה ךיז ןרירטסיגער םייב

 -עג טמַא ןופ רָאדירָאק ןיא ןיוש ןענייז .םָאלּפיד-רעקרעװטנַאה ַא ןזייוו טזומעג

 -רעקרעווטנַאה רעד ןופ ןטעקנַאלב-ןעמָאלּפיד עתמא טפיוקרַאפ ןוא ןדיי ןענַאטש

 יד ןלעטש ןוא ,ןייז וצ ףרַאדַאב סע יװ ןליפסיוא טרָא ןפיוא ייז טגעלפ'מ ,רעמַאק

 ךיא ,רעטרעדנוה ַא ןצנַאגניא טסָאקעג טָאה ןגינעגרַאפ רעד ,ןעלּפמעטש עקיועהעג

 .ךַאפ רעטכייל ַא ,םָאלּפיד-רעזעלג ַא טכַאמעג ךיוא ךיז בָאה

 .רעקייטּפַא סלַא ,רָאטקעּפניזעד סלַא טרירטסיגער ךיז ךיא בָאה םעד ץוח ַא
 ,טנעקעג טָאה רע רָאנ יו ,טרירוקעסַא ,געט ענעי ןיא ,ךיז טָאה רעדעי ללכה

 ןופ רעטעברַאטימ יד ןבָאה געט ענעי ןיא זַא ,ןכיירטשרעטנוא ָאד זומ ןעמ

 זיא קידנעטש .טכענ ןוא געט .ןבעגעגרעביא רעייז טעברַאעג גנולײטּפָא רעד

 ,ּפעק ףיוא ּפעק ןעוועג טרָאד

 ןיא גנידצלַא ןרירטנעצנָאק וצ ךעלגעממוא ןרָאװעג זיא טייצ רעד טימ רעבָא

 טזומעג טַארנדוי רעד טָאה סעיצקַא יד ןופ ןערב ןטכער ןיא ןוא ,גנולײטּפָא רעד

 ןטַאטשרַאװ ןריזינַאגרָא ןטימ ןעמענרַאפ ךיז לָאז עכלעוו ,גנולײטּפָא עיינ ַא ןפַאש

 -טריוו עטסקינייוװעניא, רַאפ גנוליײטּפָא ןַא ןעוועג זיא סָאד ,תוכאלמ-ילעב רַאפ

 ;:ןינע םעד ןגעוו רַאלוקריצ רעד זיא טָא ."טפַאש

 ענליוו ןיא טַארנדוי םייב טּפַאשטריװ עטסקינייװעניא רַאפ גנולײטּפָא
 1941 רעבָאטקָא ןט7 םעד ,ענליוו .7 רעמיצ .1 ָאטעג |

 1 ָאטעג ,ענליוו ןיא טַארנדוי םייב רעד וצ

 1 רעמונ ווירב-ראלוקריצ
 ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טַארנדוי םייב זַא ,טימ ךייא ןלייט רימ

 וצ עבַאגפױוא יִד טָאה סָאװ ,טפַאשטריװ עטסקינייװעניא רַאפ גנולײטּפָא
 -ײטּפָא יד .אפֹוג ָאטעג ןיא רעצעלּפ ןוא ןלעטשקרעוװ-טעברַא ןריזינַאגרָא
 ןלעטשקרעװ עלַא טימ לעיסנַאניפ ןה ,שינכעט ןה ןטלַאװרַאפ טעװ גנול
 ןעגנומענרעטנוא עקידנרינָאיצקנופ ןיוש יד .ָאטעג ןיא קיטעט ןענייז סָאװ
 -ַאיצָאס ןופ סעיצקנופ סיוא ןריפ סָאװ ,יד ןופ םַאנסיױא ןטימ ,טַארנדוי םייב
 רעשינכעט .,ןטפערק-סטעברַא ןופ סענַארפ ןיא רעטנורַא ןלַאפ ,ףליה רעל
 ןופ ץנעטעּפמָאק רעד -- גנוגרָאזַאב-ףָאטשיױר ןוא ןסנַאניפ ,גנוטַאטשסיױא
 .טפַאשטריוו רעטסקינייװעניא רַאפ גנולײטּפָא רעד

 ןופ ןענַאגרָא יד ןופ טעברַא רעד ןופ גנורילַאוד יד ןדיימוצסיוא ידכ
 : ךייא רימ ןטעב ,טַארנדוי
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 ןוא ןלעטשקרעװ יד ןופ המישר עכעלטפירש ַא ןלעטשוצ זדנא (
 .טַארנדוי ןרַאפ ןטעברַא סָאװ תוכאלמיילעב יד

 -ילעב ענלצנייא ןוא ןלעטשקרעוו יד ןופ רעריפ יד ןגָארטפױאַאב 2
 .זדנוא טימ גנודניברַאפ רעטקעריד ןיא ךיז ןלעטש וצ ףכית תוכאלמ

 ,ןלעטשקרעוו יד ןופ סעמוס ענעמוקַאבנײרַא עלַא זַא ,ןענעדרָארַאפ (
 רעזדנוא ןופ עסַאק ןיא ןרעװ ןגָארטעגנײרַא ןלָאז ,טַארנדוי םייב עקיטעט
 | ,גנולײטּפָא

 ןָא ןרעװ טכַאמעג טינ ןלָאז ןלעטשקרעװ יד ןופ תואצוה זַא 4
 ,זדנוא טימ גנוקידנעטשרַאפ ַא

 ,ןענישַאמ ענענַארַאפ יד ןופ המישר עכעלטפירש ַא זדנוא ןלעטשוצ (5
 יּפָא יד ןופ תושר ןיא רעדָא ןלעטשקרעוװ יד ןיא ,ןפָאטשיױר ןוא גייצעג
 ,ןעגנולייט

 םכסה ןיא ןלעטשנייא ,ןרעגַאל יד ערעדנַא ךרוד ןעמענרעביא ןזיב 6
 .ןפָאטשױר ןבעגסױרַא םייב רדס ַא זדנוא טימ

 ןוא טייקיטעט רעזדנוא טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ,ןגַארפ יד ןגעוו
 ןיא ןקידנעטשרַאפ וצ ךיז זדנוא טימ רימ ןטעב ,תוקיפס סױרַא ןפור סָאװ
 .ירפרעדניא רעגײזַא 10 זיב 8 ןופ ןעהעש יד

 טפַאשטריו רעטסקינײװעניא רַאפ גנולײטּפָא

 רעטלַאוורַאּפ

 1 רעמונ ָאטעג

 םעלבָארֿפ-תוריד

 טַאהעג ףיוה ןדעי ףיוא עיצקַא רעסיורג רעד זיב טָאה גנוליײטּפָא-תוריד יד

 יד זיא "ןדיי עלַאגעליטינ, יד ןקיניירסיוא ןכָאנ .רעטלַאװרַאפ-זױה םענעגייא ןַא

 רעטעּפש ןענייז עכלעוו ,ןפליהעג 12 טימ 12 זיב ןלַאפעג סרעטלַאװרַאפיזיױה לָאצ
 יימדַא וצ טַאהעג רעטלַאװרַאפ-זיױה ןייא ןיוש טָאה ןַאד .ןרָאװעג טריסַאקס ךיוא

 ,סניטנַאדנעמָאקיקָאלב ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סע .ףייה עכעלטע טימ ןרירטסינ

 -טיורב ןבעגעגסױרַא ןוא גנונעדרָא ,טייקנייר רעד ףיוא טסַאּפעגפױא ןבָאה סָאװ

 ,39 ןעוועג ןענייז עכלעזַא ,ןטרַאק

 עכעלטע ךָאנ טימ ןרָאװעג טרעסערגרַאפ 1942 רעמוז ןיא זיא ָאטעג סָאד ןעוו

 ןפַאש ןופ טקעיָארּפ ַא ןענַאטשטנַא זיא ,ךעלסעג רָאּפ עקיאייברעד יד ןופ ףייה

 -לעפַאב יד טָאה ןָאיַאר ןטלַא ןיא זַא ,ַאזַא ןעוועג ןַאד זיא עגַאל יד .דנַאפ-תוריד ַא

 יד ןגעקַאד ,ןָאזרעּפ ַא ףיוא רעטעמיטַארדַאווק ןייא ךעלטינשכרוד טַאהעג גנורעק

 ינײרַא טַאהעג ןיוש עיצקעטָארּפ ךרוד ךיז ןבָאה עכלעוו ,"עטלייוורעדסיוא;
 .ןָאזרעּפ ַא ףיוא רעטעמ .ווק 10 זיב 2 ןופ טַאהעג ןבָאה ,ןָאיַאר םעיינ ןיא טּפַאכעג

 ןופ תוריד עטרעטשעציטכייל ךס ַא ןריטנָאמער וצ ןטָארטעגוצ ןעמ זיא רעבירעד
 -טַארדַאװק ייווצ וצ רעפעגמוא ןבָאה ןלָאז עלַא זַא ,ןכיילגוצסיוא ידכ ,ןָאיַאר םעיינ

 ,רעטעמ
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 :ןעמעלבָארּפ-תוריד יד טימ ןענעקַאב זדנוא טעװ ווירב רעקידנגלָאפ

 | | ,עיצַארטסינימדַארָאטעג

 520 רעמונ גנולײטּפָא-גנוניוװ

 ,1942,9,7 םעד ענליוו

 .סנעג 'ה ײצילָאּפ רעד ןופ ףעש ןוא רעײטשרָאפרָאטעג םוצ

 .דירפ 'ה עיצַארטסינימדַאיָאטעג רעד ןופ ףעש םעד ךרוד

 יגנוניוװ רעד ןופ טייקיטעט רעד ןגעװ טכירַאב םעד ייב גייל ךיא

 :ןלייט עקידנגלָאפ טָאה טכירַאב רעד .טסוגױא טַאנָאמ ןרַאפ גנולײטּפָא

 .ןעגנוניוו ףיוא ןרעדרָא ענעבעגעגסױרַא לָאצ (4

 ןרָאװעג טנדרָאעגניא ןענייז סעיצוטיטסניא לפיוו (2

 .ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןעגנולדיזרעביא לפיו (2

 ירַא ןייז ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא טמַא-סגנוניוװ רעד ױזַא יו (4

 ,םעטסיסיסטעב

 ,גנורידיווקיל רעייז ןוא תובחריסגנוניוו ןופ ןלַאפ עקיאיירש (5

 .גנוק

 יידיילרעד רעייז ןוא תוקחדיגנוניוו ןופ ןלַאפ עשיטסירעטקַארַאכ 6

 .טסוגיוא שדוח ןרַאפ ןטנָאמער (7

 ,גנולײטּפָא-סגנוניוװ ןופ גנולײטרַאפ-טעברַא (8

 ןטלעטשעגנייא-טציא םעד רַאפ עיצַארטסוליא סלַא סעגַאלײב 11 (9

 .םעטסיסיטעברַא

 .גנולײטּפָא-גנניוװװ ןופ רעטייל -- ןַאמכוג -- גנוטכַא טימ

 ,.טרָאּפַאר םצע םעד טינ רימ ןבָאה ןרעױדַאב םוצ

 ןעניד ןענעק ָאטעג ןיא גנוגעווַאב-תוריד רעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ סלַא

 ,1943 רַאונַאי ןופ טייצ רעד רַאפ ,ןרעפיצ עקידנגלָאֿפ

 :תוריד ןרָאװעג ןבעגעג ןענייז 1942 רַאונַאי ןיא,
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 .ןָאזרעּפ 148 -- ָאטעג ןרעסיוא ןופ ענעמוקעג
 .ןָאזרעּפ 80 -- ןלַאקָאל ענעדָאלעגרעביא ןופ
 ,19 -- ןלַאקָאל ערַאבנױװַאבמוא ןופ
 ,14 -- ןבעלנעמַאזוצ ןיא תוריתס בילוצ
 .ןָאזרעּפ 401 -- לכה-ךס ;20 -- ענעדיישרַאפ
 ,36 -- טכַאמ רעד ןופ ןעגנורעדָאפ טיול ןעגנולדיזרעביא
 .98 -- סעיצוטיטסניא רַאפ ןלַאקָאל ןעײרּפַאב בילוצ
 .31 -- חטשרדיוװ ןעמוקַאב םוצ ןלַאקָאל ןעײרּפַאב בילוצ
 ,157 -- ןעמײה-רעטעברַא רַאפ ןלַאקָאל ןעיײרפַאב בילוצ

 .19 -- ץַאלּפיסטעברַא ןפיוא ןצעזַאב בילוצ 0
 ,243 -- לכהיךס
 .ןָאזרעּפ 744 -- ןעלכהידס עדייב
 "עמ .וק 50 -- 27/8 רעקצינדור (1 ןעמיײהירעטעברַא רַאפ ןבעגּפָא

 -- 21/20 רעקצינדור (3 ;רעטעמ .ווק 70 -- 21/19 רעקצינדור (2 ; רעט

 רענעמשא (5 ;רעטעמ .וק 90 -- 6/16 רענעמשא (4 ;רעטעמ .ווק 0

 .רעטעמיטַארדַאװק 320 -- ןעמַאזוצ .רעטעמ .ווק 70 - 1
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 ןענייז סָאד ,ןָאזרעּפ 148 ןײרַא ןענייז ָאטעג ןיא זַא ,רימ ןעעז ןרעפיצ יד ןופ

 . ,ץניװָארּפ רעקימורַא רעד ןופ ןפיול ןעמונעג ןיוש ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןעוועג

 רעד .עיצַאדיװקיל רעקידנעטשלופ ןופ ביוהנָא םעד טריּפשרעד ןיוש טָאה ןעמ וו

 טסייה סָאד ,"ןבעלנעמַאזוצ ןיא תוריתס, זיא רעפיצ רעשיטסירעטקַארַאכ רעטייווצ

 ,טזייװַאב סָאד .ךיז ןשיװצ ןסײרמורַא ןוא ןגירק ךיז ןגעלפ םינכש יד ּוװ ,רעזייה

 עיציזַאּפ עטירד יד .רעזייה לייט א ןיא ןעוועג זיא'ס ןבעל ךעלקערש ַא רַאפ סָאװ

 -- טסייה סָאד .?טכַאמ רעד ןופ ןעגנונעדרָארַאפ טול ןעגנולדיזרעביא , +- זיא

 ןבעג ןסייהעג טָאה רעכלעוו ,"שטייד ןטוג םענעגייא ןַא, טימ ,ָאטעג ןיא ןעמוקעג

 -רעד יד שיטסירעטקַארַאכ רעייז ָאד זיא רעטייוו .גנוניוו ערעסעב ַא "עדוי ןייז,

 ּוװ ,ןרעגַאל-תוריד ןעוועג ןענייז סָאד ."ןעמיײה-רעטעברַא, ןפַאש ןופ גנונייש

 ,ץניווָארּפ ןופ ענעמוקעג יד לעיצעּפס ןשטנעמ עמַאזנייא ןבעל ןגעלפ סע

 ערטקעלע

 טלָאוװ'ס ןעוו .עטקיטיײװעגנָא ןַא ןעוועג ָאטעג ןיא זיא ערטקעלע ןופ עגַארפ יד

 ,טליּפשעג טינ לָאר םוש ןייק סָאד טלָאװ ,גנוטכיײלַאב ןגעוו רָאנ טלדנַאהעג ךיז

 -ַָאטעג עקידכשוח יד ןיא ןעמ טָאה טכיל עשירטקעלע לפיוו ,טגָאזעג סנייטש'מ

 -ָאטעג יד .קילגמוא רעדנַא ןַא ןעוועג רעבָא זיא ָאְד .ןבָאה טפרַאדעג ןרעמיצ

 ןייק .סעקיניישט ןוא ךעלּפעט עשירטקעלע ןיא ןכָאק ץלַא טגעלפ גנורעקלעּפַאב

 .עשיקנערפטלַא ןוא עטריניאור לייטנטסרעמ -- ןכיק יד ןוא ןעוועג טינ זיא ץלָאה

 ,גָאטרַאפ רעגײזַא 5 ןייטשפיוא ןעמ טגעלפ טעברַא רעד וצ

 ךיז ןעמ טָאה ,ןצייהנייא טוװװרּפעג ָאי ןיוש טָאה'מ זַא ,רעזייה ךס ַא ןיא

 טַאהעג ןבָאה ָאטעג ןיא ןבעל עטסרעטצניפ סָאד .דַאשט ןוא ךיור ןופ טקיטשעג

 רעד ּוװ ,רעזייה יד ןיא !רעשל ןיא ןעוועג זיא ןייּפ ןוא רעצ רעייז .ןעיורפ יד

 לזעלג ַא טימ גָאטרַאפ ןגרָאזַאב ןפרַאד םיא ןעמ טגעלפ ,טעברַאעג טָאה ןַאמ

 קיטיונ ןעוועג זיא םייהַא טכַאנרַאפ ןעמוקעג זיא רע זַא :עװַאק ,ייט עסייה

 ןיא ןטלַאהפיוא ,שעװ ןשַאװסױא זיא ּוו טנייה .ןסע וצ סָאװ-סעּפע ןטיירגוצ

 ןטכירַאפ ןוא !רעדניק יד ןופ רעצ רעד ןוא ,גנונעדרָא ןוא טייקנייר יד בוטש

 -- {!סָאװ טימ ,ןעװ ,סָאד ןעמ טכַאמ ױזַאיװ .ןעוועריצרַאפ ,ןעיינרַאפ ,סָאװו

 -געטיגָאט שממ ,רעיודסיוא ןזיװעגסױרַא ןעיורפ עשידיי יד ןבָאה ןגעווטסעדנופ

 ענשזרָאטַאק יד ףיוא ןייג ךיוא ךָאנ טגעלפ ןיילַא יורפ יד זַא ,טנייה .הרובג עכעל

 יורפ עשידיי יד טָאה ,טגָאזעג יו ?!ןבעג הצע ןַא ןַאד ךיז יז טגעלפ יו 1 ןטעברַא

 !ןעמַאזקע ןשיגַארט םעד טָא ןטלַאהעגסױא קידנעטשלופ
 -נייר יד ,טעשטשילבעג רעזייה יד ןיא ץלַא טָאה ןעגנוגנידַאב-ָאטעג .יד .ןיא/

 -- ןפלָאהעגטימ ליפ לַאסָאלַאק טָאה םעד ןיא ןוא .ןרעדנּוװַאב וצ ןעוועג זיא טַײק
 ַא ןענָאסידע טשטנעבעג לָאמ ןענָאילימ ןבָאה ןעיורפ עשידיי יד .ערטקעלע יד
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 טָאה עלייוו ַא ןיא ןוא טקַאטנָאק םעד ןײרַא ןעמ טלעטש גָאטרַאפ -- טייקיניילק

 סָאד ןכוז ןפרַאד וצ ןָא ,ץלָאה ןקַאה ןָא ,קיטכיצ ,ןייר .רעסַאװ סייה ןיוש ןעמ
 ,"טיורב-טנוװָא, ןוא ?גָאטימ , ןטימ עבלעז סָאד .וװ .א .א ךיור ןָא ,ץומש ןָא ,ץלָאה

 סָאד זַא ,טקרעמַאב טָאטש ןיא ןבָאה רעדרעמ יד ןעוו ,ןדער וצ זיא סָאװ רעבָא

 יד טגיילעגפױרַא ךױא םעד ףױא ןעמ טָאה ,ערטקעלע ליפוצ טצונ ָאטעג

 טגעלפ ערטקעלע ליפ זַא ,טכַא ןיא ןעמענ ךָאנ ןעמ זומ וצרעד .עּפַאל עקידתוירזכא

 ,ךעלגעמ ןעוועג זיא'ס רָאנ יו לייוו ,ןטַאטשרַאװ יד ןיא טַארנדוי רעד ןכיורברַאֿפ

 ןעמ טָאה ,1942--1941 רעטניוו ןטשרע םעד .ןרָאטָאמ טימ טצונַאב ךיז ןעמ טָאה

 ןענעז 43--42 רעטניוו ןטייווצ םעד רעבָא ,ערטקעלע רעד בילוצ טעּפעשטעג טינ

 רַאונַאי ןיא .ןטַאװָאליק יד ןיא ןעגנוצענערגַאב עטסעפ ןרָאװעג טריפעגנייא ןיוש

 6 יװ רעמ טינ ןכיורברַאפ ןעק עילימַאפ ַא זַא ,טלעטשעגטסעפ ןעמ טָאה 2

 יד ןצנַאגניא ןסילשסיוא -- עמרָאנ יד ןטײרשרעבירַא ןרַאפ .שדוח ַא טַאװָאליק

 .ערטקעלע

 ןעוועג ןענייז רימ : ױזַא ןעזעגסיוא ךַאז יד טָאה הריד רעזדנוא ןיא זדנוא ייב

 רימ .ָאטעג םוצ טרעהעג טינ טָאה רעגייז רעזדנוא .ָאטעג-ןרעסױוא הריד ַא ןיא

 עשיטָאטש יד טעװ ןגרָאמירפ םענייש ַא ןיא זַא ,טַאהעג ארומ רעייז עקַאט ןבָאה

 רימ ןענייז (1 -- לדניווש רעזדנוא ןייגרעד עינוװָארטקעלע רעד ןופ לָארטנַאק

 -רעביא ןלָאצ רימ (3 ,(טכַאנ ןוא גָאט) ליפ ױזַא ןענערב רימ (2 ,ָאטעג ןרעסיוא

 ירַאפ טנעקעג רימ ןבָאה תוחּפשמ לָאצ רעד טיול .ערטקעלע רעד רַאפ טינ טפיוה

 ןוא סעקיניישט רועיש ַא ןָא ןעוועג ןענייז בוטש ןיא .שדוח ַא טַאװָאליק 60 ןצונ

 ללכב .טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןָא גָאטרַאפ 5 ןופ ןענערב טגעלפ ץלַא .ךעלפעט

 ,עגַארפסנבעל עתמא ןַא ןעוועג םעלבָארּפ-ערטקעלע סָאד הריד רעזדנוא רַאפ זיא

 ןענעק ךיז טגעלפ ריא טימ רעבָא ,ךיק ַא טַאהעג בוטש ןיא ןבָאה רימ ,תמא

 ?ןעיורפ עקירעביא יד ןָאט ןלָאז סָאװ זיא ,ּפָאט ןייא טימ יורפ ןייא רָאנ ןצונַאב

 ןעוו גָאט םענייש ַא ןיא זיב .טבעלעג ױזַא טָא רימ ןבָאה רָאי ןבלַאהטרעדנַא
 דנַאטשוצ םעד ןעזעגכָאנ ָאטעג ןיא טָאה ,עינווָארטקעלע רעד ןופ רעלָארטנַאק רעד

 ןטלָאװ גנונעכער ַא טול ,ערעּפַא יד ןרָאװעג טקעדעגפיוא זיא ,סרעגייז יד ןופ

 "ןעמוקעגכרוד, םיא טימ ןענעז רימ רעבָא ,סעקטנָאיַאמ ןלָאצַאב טפרַאדעג רימ

 טריריּפסנָאקעד רימ ןענייז ןָא טייצ רעד ןופ .קיטרַאפ ןוא ,עמוס רעסיוועג ַא רַאפ

 רעשירטקעלע רעד ןופ ןרינגיזער טזומעג ,קידנליוו-טיניקידנליװ ,ןוא ןרָאװעג

 .טײקכעלמעװקַאב

 ןוא עסיורג ַא ןעוועג עקַאט זיא עיגרענע-ערטקעלע יד ןצענערגַאב סָאד

 ןכלעוו וצ ,קילגמוא ןַא ,הריזג ַא ןעוועג ןַארַאפ ןעד זיא רעבָא .הריזג ערעווש

 ? ןסַאּפוצ טינ ךיז לָאז ןעמ
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 צ

 ,ךעלּפמעל עשירטקעלע -- םעלבָארּפ ַא ןרָאװעג ָאטעג ןיא זיא טייצ רעד טימ

 -ַאב וצ ןעוועג טינ זיא עיינ ןייק ןוא ןרָאװעג טצונעגסיוא ןענייז ןּפמָאל עטלַא

 ענעפַאשעג לעיצעּפס יד ןעמונרַאפ ךיז טָאה םעלבָארּפ םעד טָא טימ .ןעמוק
 טרַאד .יקסינוק .שזניא ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,עיצקעס עשינכעטָארטקעלע

 ,טעטיוװיטקַא רעייז ןיא ןלעטשקירוצ ךעלּפמעל עטנערבעגסיוא עטלַא ןעמ טגעלפ

 ןוא ןרָאװעג טריזינַאגרָאער רעדיוו גנוליײטּפָא עשינכעט יד זיא 1943 ןיא

 .שארב ןרעטסא טימ גנולײטּפָא-טפַאשטריוו-יוב ַא ןרָאװעג טלייטעגסיוא זיא'ס

 -ַאּפ ערַאטינַאס ,גנוליײטּפָא-סגנוניוװ יד ןעגנַאגעגרעבירַא זיא גנולײטּפָא רעד וצ

 ,(עיצקעס עשינכעטנַאס ןוא עיצקעסייוב) ןטנַאמער ןוא ייציל

 עיצקעס-עירטסודניא

 -טפַאשטריװ ַא ןעוועג זיא גנולײטּפָא-גנולײטרַאפ ןוא -גנוגרָאזרַאפ רעד ייב
 :ןפַאשעג עיצקעס יד טָאה 1942 רַאורבעפ ןיא .עיצקעס-עירטסודניא עכעל

 טנקירטעגסיוא טָאה קירבַאּפ עקיזָאד יד .קירבַאפ-ץכעלָאש-לּפָאטרַאק (}
 1256,5 ןעמוקַאב ןעמ טָאה םעד ןופ ןוא לּפָאטרַאק ןופ ץכעלָאש גיק 6
 .ץכעלָאש עטנקורטעג ג"ק

 רעטיל 812 -- ץכעלָאשילּפָאטרַאק ג"ק 29045 ןופ טעברַאעגסױא (2
 ,לַאמכָארק

 ףױא לַאמכָארק ג"ק 454 טעברַאעגרעביא .עיצקודָארּפײעקעטאּפ (
 .עקעטאּפ ג"ק 5

 -סױרַא ןוא ץכעלָאש-לּפָאטרַאק ג"ק 1109 ןלָאמעגרעביא טָאה לימ ַא (4
 ,לעמ ג"ק 10442 ןעמוקַאב

 ג"ק 15116 סױרַא ןיאס סָאװ ןופ ,ןרָאק ג"ק 1550, טלָאמעגרעביא
 ,ןּפיורג ג"ק 41 ןוא לעמ

 .סעקילָארק קיטש 13 טפיוקעג .טכוצ-סעקילָארק (5
 סָאװ ןופ ,ףָאטשסיז ג"ק 1700 טעברַאעגסױא .,גנוליײטּפָא-ןירַאכַאס (6

 ,ןירַאכַאס ךעלעטכַאש 1080 סױרַא זיא'ס
 .ג"ק 12,24 טעברַאעגסוא .סעקרעקוצ (7

 -ײטּפָא רעשינכעט רעד ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו גנולעטשרָאפ עקיטײזלַא ןַא
 : טכירַאב רעקידנגלָאפ טיג גנול

 גנולײטּפָא רעשינכעט רעד ןופ טיײקיטעט רעד ןופ טכירַאב

 1942 רעבמעטפעס טַאנָאמ ןרַאפ

 ןגרָאזַאב סָאד :ונייהד ,גנולײטּפָא רעשינכעט רעד ןופ גרָאזטּפױה יד

 ןבעגעגנייא ךיז שדוח-טכירַאב ןיא טָאה ןלַאירעטַאמ עשינכעט טימ ךיז

 ןזיב ןריפרעד וצ טביולרעד טָאה סָאד .טַאטלוזער ןרעסעב ַא סָאװטע טימ

 ןרעכיזרַאפ וצ ןוא ,ָאטעג סָאד ןרילָאזיא סָאד יו ,ןטעברַא עכלעזַא ףוס
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 ןרַאפ ןעוועג קיטיונ ןענייז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ םוטנַאװק ןסיוועג ַא טימ ךיז
 .יירעשעוו רעטריטקעיָארּפ רעד ןופ יוב

 ליפ רעייז ךעלכעזטּפױה ןעגנולשרַאפ טָאה ָאטעג סָאד ןרילָאזיא סָאד
 יד ןופ טרעװ םעד .דמַאז ןוא םייל ,(ןָאט 20 םורַא טציא זיב) ענפַאװ
 ָאטעג סָאד ןרילָאזיא םייב לַאירעטַאמ ןטצונרַאפ ןוא ןטעברַא עטריפעגסיוא
 טעברַא יד ןקידנערַאפ סָאד .קרַאמסכיײר טנזיוט 20 ףיוא ןענעכער ןעמ ףרַאד
 ףיוא ןטעברַא עקידנפיול ערעדנַא ןריפסיוא םוצ ןטערטוצוצ ןביולרעד טעװ
 -סיוא סעיצקעס ערעדנוזַאב יד ןבָאה ןגעווטסעדנופ .ןפוא ןרעלוגער רעמ ַא
 ןיא 1942) רעירפ יו ,טעברַא רעמ ליפ שדוח םענעגנַאגרַאפ ןיא טריפעג
 ,(טסוגױא שדוח ןיא 1192 ןגעקטנַא רעבמעטפעס שדוח

 יד ןופ גנולקיװטנַא עטוג רעייז יד ןכיירטשרעטנוא ךָאנ ףרַאד ןעמ
 רעד וצ ,טָאטש ןיא סיוא טריפ עיצקעס עשינכעטנַאס יד סָאװ ןטעברַא
 ?טפַאשלעזעג-קיטשטנורג , רעד ןופ גנוקידירפַאב רעלופ

 -כירנייא עקידנעטשלופ יד טריפעגסיוא .טּפָא .נַאס יד טָאה םעד ץוח
 -רַאװ עכעלטפַאשטריװ יד ןופ גנולײטּפָא רעד רַאפ לימ רעד ןופ גנוט
 ,רעינישזניא רעלעיצעּפס ַא ןרָאװעג טריגעלעד זיא סע סָאװ וצ ,"ב, ןטַאטש
 ..ורג ֹוצ לכלימרעלעט 1 :טנדרָאעגנײא טציא ךיז טָאה לימ רעד ןיא
 ןיא לעמ ג"ק 800 םורַא ןופ טײקיביגסױרַא ןַא טימ (ךשמה רעד ןסירעצ)
 םורַא ןופ עיצקודָארּפ ַא ףיוא -- ןּפױרג וצ לכלימרעלעט 1 ,טכיש ןייא
 -ָארּפ ַא ףיוא -- ןישַאמ (ןסירעצ) ...ש 1 .טכיש ןייא ןיא עשַאק ג"יק 0
 ןעמ זיא טציא .טכיש ןיא ףיוא עשַאק ג"ק 500 םורַא ןופ עיצקוד
 ,לעמילּפָאטרַאק ןטעברַאסיױא םוצ גנוטכירנייא ןַא ןעיובוצסיוא ןטָארטעגוצ

 עיצקעס-גנוגרָאזראפ ןוא רענאל-טּפיוה

 ,13-- רעטעברַא עטקיטפעשַאב לָאצ

 ,מ .ר 6,690 ןופ עמוס ַא ףיוא םינמוזמ רַאפ טפיוקרַאפ 2

 .מ .ר 65,542.60 -- ןעמַאזוצ ,58,852.60 טידערק ףיֹוא טפיוקרַאפ 3

 .מ .ר 45.011 -- םינמוזמ רַאפ טפיוקעגנייא 4

 ןעלקיטרַא-טּפױה יד ןופ ןעגנורעפיל יד ןופ המישר 5

 -- זָאלגןבױש ;רעטעמ 1550 -- טקיד ;רעטעמ 2015 -- רעטערב
 -- טָארד .קיטש 4350 -- ןפיורש ;ג"ק 2231 -- לגענ ; רעטעמ 0
 25 -- ןיזנעב ;ג"ק 24 -- ײלקירעלָאטס :ג"ק 82 -- בֹרַאפ ;ג"ק 5
 -- לייא-ישאמ !ג"ק 14 -- טסָאקָאּפ ןרעטיל 15 -- טפַאנ ;רעטיל

 -- ךלַאק גג"ק 1058 -- דיירק ;ג"ק 3755 -- ןיטנעּפרעט ; ג"יק 5
 ,ג"ק 80 -- טנעמעצ ;ןרופ 115 -- דמַאז ,ןרופ 102 -- םייל ;: ג'ק 0
 עשירטקעלע ;רעטעמ 1110 -- טָארדיגנוטײל ;קיטש 21 -- רעסעלשיריט
 -- ןּפמָאל ; קיטש 95 --- סענָארטַאּפ עשירטקעלע ; קיטש 90 -- רעסילשנייא
 יץלָאה !ג"ק 4235 -- ךעלב ;קיטש 41 -- ןענַארקיגנוטײלרעסַאװ -; 5
 וקיטש 3160 -- ךעלקעזיריּפַאּפ ;קיטש 40 סערַאנ ,רָאּפ 227 -- ךיש
 40 -- רערעיוב :קיטש 90 -- ןלייפ ; רעטעמ 870 -- ריּפַאּפ-לקנוטרַאפ
 ,4030 -- סעיציזָאּפ-סגנורעפיל לכה-ךס .קיטש 45 -- ןגעזילַאטעמ ; קיטש
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 ןופ עמוס ַא ףיוא ןרעגַאלידלַאװ ענעדיישרַאפ ןיא .ןעגנורעפיל 6

 ,קרַאמסכייר 0

 ,122 -- רעטעברַא עטקיטפעשַאב לָאצ (1 :ןטַאטשרַאװ |

 .יירעכעלב

2080)0.40 

 -- רעבמעטּפעס שדוח ןרַאפ ץַאמוא (2

 ןעמַאזצ ירעקָאט .ט ע ןפמולק ײרעלָאטס רעסָאלש יאטשרַאװ רר ה רר רר "?סעק

160 23 01 1139 533 8 15.81523 

 -- ןעגנולעטשַאב ענעגנַאגעגנײרַא יד ןופ לָאצ יד

141 663 22 73 4 206 208 9 

 -סטיבעג ןֹרֲאפ :טריפעגסיוא ָאסעג ןרעסיוא ןרַאֿפ ןטעברַא טרַא 4

 -- טמַאיסגנודיײלקַאב ןרַאפ ;.מ .ר 1.688.90 ןופ עמוס ַא ףיֹוא רַאסימָאק

 .מ .ר 2.171.40 -- ןעמַאזצ 4 3307.50 -- אביקערפ םארפ ןרַאפ 5

 235 ןופרעד) 126 -- רעטעברױַא עטקיטספעשַאב לָאצ ,1 :עיצקעסױב

 ;(ָאטעג ןופ לייט םעיינ םעד ןרילָאיא םייב טקיטפעשַאב קיליײװטיײצ

 ,252 -- ןעגנולעטשַאב ענעגנַאגעגניײרַא לָאצ .2

 : ןטעברַא עטריפעגסיוא

 ,21 -- ןטנָאמער-יוב ערעסערג

 .9 -- ןטנָאמעריײרעלַאטס ןוא -רעיומ ערענעלק

 ,20 -- ןטעברַאיײרעלַאמ

 ,16 -- סעגָאלדָאּפ ןוא ןּפערט ןטכירַאפ םייב טעברַא

 ,11 -- רעכעד ןטכירַאפ םייב טעברַא

 .3/ -- ןטעברַא עקסרַאצנַאג

 8 -- ןרעמיצדןיווװו ןופ ןטנָאמער

 -- ןטַאטשרַאװ ענעגייא יד ןיא ןטעברַא-יײרעלָאטס

 ןסיורד ןופ ָאטעג סָאד ןרעיומ ךרוד טרילַאזיא

 ןופ לייט םעיינ ןיא ןעגנומיוצרַאפ ענרעצליה ןלעטשקעװַא סָאד

 .ָאטעג
 ירַאפ .עטרעיומעג טימ ןעגנומיוצרַאפ ענרעצליה יד ןטייברַאפ סָאד

 ןרעסיוא ןעגנוניווו יד ןופ סױרַא ןעייג סָאװ ,ןעגנונעפע יד ןרעיומ

 .ָאטעג

 -צנעפ ןטכיררַאפ ,רעטצנעפ יד ןעלקנוטרַאפ יװ ,ןטעברַא ערענעלק

 .ןריט ןוא רעט

 ןדליש ,לבעמ ןוא םינינב ןופ רענעלּפ :יװ ,ןטעברַא-גנונעכייצ

 ,רעטייוו ױזַא ןוא ןטרַאקיטיױרב יד ןופ ןרעטסומ

 5 ןעמענרעדנַאנופ םייב ןטעברַא : ןטעברַא-גנוגרָאזרַאפ-לַאירעטַאמ

 -עגוצ טָאה ןעמ עכלעו ןופ ,(זייוולייט רָאנ 3 ןופרעד) םינינב

 ענרעזייא ,רעטעמ 1,47 -- ץלָאה ,קיטש 58696 -- לגיצ :טלעטש

 ,מ .ר 13.763.80 ןופ טרעוו ןיא ג"ק 1844 -- סעקלעב



 .קרַאמסכײר 18.82237 -- עמוס ַא ףיוא טלעטשעגסיוא ןעגנונעכער

 :ןסעברַא עטנכערעגסיוא-רעטייוו יד טריפעג ןרעוו טציא

 ,ןטַאטשרַאװ-עירטסודניא יד רַאפ לַאקָאל ןופ ןטנָאמער

 ,1 רעלװַאש ,ןַארָאטסער ןרַאפ = 2

 - עירָאטַאלובמַא ןיא 3

 ,יירעברַאפ 4

 .טקנוּפ-סעיבאקס 5

 ,לָאטיּפש 6

 ,יירעשעו

 94 רעטעברַא עטקיטפעשַאב לָאצ ,1 .עיצקעס עשינכעטנַאס

 :ןעגנולעטשַאב עטריפעגסיוא יד ןופ טרעוו ןוא לָאצ 2

 8,838,40 . . . . ןופ עמוס א ףיוא 292 ָאטעג ןיא א

 109 . . .   (קריצַאביגנונױװ רעט4) ָאטעג ןרעסיוא (ב

 169,2 . י . . . יי 7" , ײ יי (ג

 ::0 ןעמַאזוצ

 טריפעגסיוא טָאה עיצקעס יד סָאװ ,ןטעברַא עטסקיטכיװ יד ןופ : גנוקרעמַאב

 -טייהטנוזעג רעד רַאפ ןשוד ןענעדרָאניײא סָאד ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ זיא ,ָאטעג ןיא

 ןיא עיצַאזילַאנַאק ןוא גנוטיײל-רעסַאװ ,12 רעמונ סַאג ענלַאטיּפש ףיוא גנולײטּפָא

 -סקלָאפ רעד ןיא עיצַאזילַאנַאק ןוא גנוטײלרעסַאװ ,8 ַאנושַארטס ףיוא םייה-גָאט

 -- עיצקעס-עירטסודניא רעד ןופ ןטַאטשרַאװ יד ןיא ןוא ,12 סַאג ַאנושַארטס -- לֹוש

 -ײלרעסַאװ יד ןעיוברעביא :ןביוהעגנָא עיצקעס יד טָאה םעד ץוח ,16 רעקצינדור

 רַאפ עיצַאזילַאנַאק-בָאגוצ ,5 רעלװַאש ןופ ףיוה ןיא עיצַאזילַאנַאק יד ןוא גנוט

 לייט ןטסערג ןיא ,עיצַאזילַאנַאק ןוא גנוטײלרעסַאװ יד ןטכירַאפ ,יירעשעוו רעד

 ןלָאז רעטעברַא יד זַא ,ןשטנּוװעג זיא'ס .ָאטעג םוצ עטלייטעגוצ יינ יד ןופ ףייה

 ,ךיש ןוא ןעמיטסָאק-טעברַא טימ ןרעוו טגרָאזַאב

 :עיצקעס עשינכעטָארטקעלע

 .8 -- ךעטעברַא לָאצ 4

 ,10 זיב -- ןעגנולעטשַאב ענעסָאלפעגנײרַא לָאצ 2

 -עסַאק ,,מ .ר 1.576.02 ןופ עמוס ַא ףיוא ןעגנונעכער עטלעטשעגסיוא 3

 .מ ר 25 -- סעיצַארעּפָא ערענעלק רַאפ הסנכה

 עיציוק רעד ןופ גנורעכעה ןוא רעטניוו ןופ ןעמוקנָא ןטימ : גנוקרעמַאב

 יד ךיוא יו ,עיצקעס רעד ןופ טייקיטעט-עיצַאמרָאפניא יד ןגיטשעג זיא

 -עיצַאלַאטסניא ענעדיײישרַאפ ןיא לגנַאמ רעד ,ןטנענָאבַא עיינ יד ןופ לָאצ

 עסיױרג טפַאשרַאפ ,ןטקַאטנַאק ,ןעגנורעכיזרַאפ ,טָארד :יוװ ,ןלַאירעטַאמ
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 טרעטש ךעלּפמעל-ןשַאט וצ סעירעטַאב ןופ ןלעפ סָאד ךיוא יװ ,ןטייקירעװש
 .ץעניןָאפעלעט רעד ןופ ןרינָאיצקנופ עלַאמרָאנ סָאד

 ןופ ןינב ןיא ץענױַאפעלעט ןוא -טכיל רעד ןופ גנונידַאב רעד רַאפ
 -עּפס ַא ןרישזַאגנַא ןזומ ךעלנײשרַאװ ןעמ טעװ ,גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד
 תעב ןוא ,םעד רעביא החגשה יד ןבָאה לָאז רעכלעװ ,רעטנָאמ ןלעיצ
 טרָא ןפיוא ךיילג ןענעק רע לָאז ,גנורינָאיצקנופ רעייז ןופ גנורעטש ַא
 ,גנונעדרָא ןיא ןעגנערב

 :עיצקעס עירטסודניא
 ,72 -- עטקיטפעשַאב לָאצ 1
 ,107 -- ןעגנולעטשַאב עטריפעגסיוא לָאצ 2
 : ץַאזמוא 3

 -שזַאנָאטרַאק ײרעקירטש ןוא :'טשרעב יגוא

 לכה'ךס ײרעדניבנײא ןוא -טכעלפ ןוא לזדנעפ 00:עטשַאב ןופ
 :רַאפ עטריפעגסיוא

 ןטַאטשרַאוו ןטַאטשרַאװ ןטַאטשרַאװ

 .טּפָא ענעדיישרַאפ
 2,92 0062 -- 144,00 גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג ןופ

 12 65,5 ט0(0ס9:7 2808(+650 .ָאטעג ןרעסיוא

 0:,208 2090 8,50(22 -- עסַאק

 24 12,441 7,:1 206+50 לכהיךס

 גנולײטּפָא רעשינכעט רעד ןופ רעטײל

 ?,1942 .טקָא ןט3 םעד ,ָאטעג

 -עגסיוא עירטסודניארָאטעג ןוא ןטַאטשרַאװיָאטעג יד ןענייז טייצ רעד טימ

 -נײרַא טעברַא רעד ןיא ןענייז רעטייוו סָאװ .חוכ ןקידנרינָאּפמיא ןַא ןיא ןסקַאװ

 עקיזיר ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סע .ןשטנעמ רעטנזיוט רעמ ץלַא ןרָאװעג ןגיוצעג

 -ייבש ,יירעשעוו ,יירעטכעלפ ,יירעקירטש :יװ ,ןעיורפ רַאפ לעיצעּפס ןטַאטשרַאװ

 וו .א .א יירעד

 ָאטעג ןיא טלקיװטנַא ךיז ןבָאה ןטעברַא-עיציטסעוװניא יד טייוו יו ףיוא

 ןפָארטַאב ןבָאה ָאטעג ןיא ןטעברַא עשינכעט יד :גנוכיײלגרַאפ עקידנגלָאפ טזייוו

 רענליוו יד .(ןָאזרעּפ ַא ףיוא .מ ,ר 9) ןָאזרעּפ ַא ףיוא ןדליג עקידחמחלמרַאפ 18 ייב

 ,ערעטצניפ ,עמערָא סָאד .ןדליג ריפ ןבעגסיוא לַאמרָאנ טגעלפ גנוטלַאװרַאפ יטָאטש

 ןייא ךָאנ ןעגנערב רימ ןלעװ ףוס םוצ .ליפ ױזַא לָאמ 42 -- ָאטעג ענעגָאלשרעד

 טמַא ןשיטסיטַאטס םעד ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא סָאװ ,עלעבַאט

 .ָאטעג ןיא

 .ָאטעג רענליוו ןיא טמַא רעשיטסיטַאטס,

 ,.גנולײטּפָא-ןטַאטשרַאװ
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 7 רעמונ עלעבַאט-

 ןטאטשראוו-רעדיינש ןוא -רעטסוש ,יירעריזירפ ןופ טייקיטעט
 1042 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ראפ

 ,.טשרַאוװ-רעדיינש טַאטשרַאװירעטסוש ןעיירעריזירפ 2
 רעטעברַא 1 רעטעברַא 0 שדוח

 הסנכה לָאצ הסנכה לָאצ הסנכה לָאצ
 ָאטורב ןטנעילק ָאטורב ןטנעילק ָאטורב ןטנעילק

 808 104 701 224 806 2089 רַאונַאי

 1015 100 88 215 1006 44 רַאורבעפ

 1125 107 1484 423 2159 5348 ץרעמ

 131 127 1205 29 2806 5770 לירּפָא

 144 155 1178 250 22 5074 יַאמ
 161 15 141 21 1994 505 ינֹוי

 .רעטעברַא 5 טימ יירעריזירפ 1 ןעוועג זיא רַאונַאי ןיא

 ,.רעטעברַא 11 טימ ןעיירעריזירפ 2 -- רַאורבעפ ןופ

 ,רעטעברַא 10 -- ינוי ןיא

 גנוצייהַאב

 םעלבָארּפ-סגנוצײהַאב סָאד ןעוועג זיא לטיּפַאק שיגַארט רעדנוזַאב ץנַאג ַא

 ןעמ זיא ןָאטעגנָא .טסערפ ןוא ןטלעק ערעטיב -- רעטניוו ,טסברַאה .ָאטעג ןיא

 ,ןעוועג טינ ןענייז ןכַאז עמערַאװ ערעדנַא ןוא שעוו עמערַאװ ןייק ,טכייל ןעוועג

 .טיורב ףיוא טפיוקרַאפ ייז טָאה'מ רעדָא ,ןשטייד יד ןעמונעגוצ ןבָאה סרעטופ יד

 הריד רעד ןיא ןענופעג טָאה רעוו-טינ-רעוו .טלעק ערעטיב ַא -- רעזייה יד ןיא

 רעייז ,ליפ עקַאט ןבָאה ,קידנגונעג ןעוועג טינ טייוו זיא סָאד רעבָא ,ץלָאה לסיב ַא

 ,סעצײלּפ עטעשטומעגסיוא ערעייז ףיוא טָאטש ןופ ץלָאה טּפעלשעג ןשטנעמ ליפ

 רעד ןשטנעמ טנזיױט 20 רַאפ גנוזייל ןייק ןייז טנָאקעג טינ רעבָא טָאה סָאד

 ,ץלָאה ךעלרופ םירעיוּפ ייב ןפיוקוצנייא שינעביױלרעד ַא ןעמוקַאב טָאה טַארנדוי

 רעד רעבירעד טָאה .םעלבַארּפ סָאד טרעפטנערַאפ טינ ךיוא טָאה סָאד רעבָא

 "וצנָא ידכ ,רעדלעוו יד ןיא ןדיי רעטרעדנוה טקישעגסױרַא טייצרעמוז ,טַארנדוי

 ןבָאה טזומעג ןיײלַא טָאה עיצַארטסינימדַא-ָאטעג יד ,ץלָאה לָאצ עקיטיונ יד ןטיירג

 "רעדניק יד רַאפ ,לָאטיּפש ןרַאפ -- סעיצוטיטסניא עריא רַאפ ץלָאה סעגנעמ

 -לבמָאק יילרעלכ טימ ןוא טלעג רַאפ ןעמ טָאה ,ןייז טינ לָאז סע יװ .א .א ,ןעמייה

 טָאה'מ .ץלָאה סמוטנַאװק עקידנטײדַאב ץנַאג ָאטעג ןיא טריפעגניירַא סעיצַאנ

 ןיא ןרעדרָא ףיוא ץלָאה ןבעגסױרַא טגעלפ'מ ןוא געז עשינַאכעמ ַא טרילַאטסניא

 יינ ַא ןענַאטשטנַא זיא ןַאד .גנורעקלעפַאב רעד רַאפ ךיוא סָאמ רעטצענערגַאב ַא

 ליפ ױזַא ןעמ טמענ ּוװ -- ןכָאק ףרַאד'מ ,ןצייה ףרַאד'מ ? סנוויוא --- םעלבָארּפ
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 יי יי

 סעסוקרַאמ רענישזניא םעד ,טנָאמרעד ןיוש יו ,ןפלָאהעג טָאה זייוולייט .סנוויוא
 טייצ רעד טימ .סעניװעלָאּפ טימ טצייהעג טָאה'מ ןכלעוו ןיא ,עלעוויוא ענעכעלב
 טָאה ןעמ זַא ,סקַאװעצ ױזַא גנולײטּפָא עשינכעט ןוא ?גנוניווו יד ךיז זיא
 עשינכעט יד .ןעגנולייטּפָא עקידנעטשטסבלעז ערעדנוזַאב ייווצ ןפַאש טזומעג
 שארב ןוא ןַאמכוג .שזניא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןבילבעג זיא גנוליײטּפָא
 קעװַא זיא רעכלעוו ,ןַאמזַאלג .י טלעטשעג ךיז טָאה גנוליײטּפָא-גנוניוו רעד ןופ

 ,יײצילָאּפ רעד ןוֿפ

 יב ,ןטַאטשרַאװ ןופ ץענ עטיירב ַא טיובעגסיוא טָאה גנולײטּפָא עשינכעט יד

 .ןעיורפ ןוא רענעמ לָאצ עסיורג ַא טעברַאעג טָאה סע עכלעוו ןיא

 גנולייטּפַָא-סנַאניֿפ

 ןטלַאהסױא טפרַאדעג טָאה ןעמ .תואצוה עקיזיר טַאהעג טָאה טַארנדוי רעד

 -יטסניא-רעדניק ,לָאטיּפש ,ןטַאטשרַאוװ ,יײצילָאּפ יד .טַארַאּפַאןטמַאַאב ןסיורג ַא

 .רעטקַארַאכ םענעדיישרַאפ ןופ ןטלַאטשנַא עכעלטפַאשלעזעג ערעדנַא ןוא סעיצוט

 ןוא ףליה רעלַאיצָאס ףיױא ןעמוס עסיורג ןעוועג קיטיונ ךיוא ןענייז סע
 יָאטעג יד סָאװ ,ןעלטימיטלעג עסיורג יד טָא ץוח ַא .טייקיטעט רערַאטינַאס

 ,סעיצוטיטסניא-ָאטעג יד ןטלַאהוצסױא ףיוא ןבָאה טפרַאדעג טָאה גנוטלַאװרַאפ

 ,ןשטייד יד רַאפ ןתואצוה יילרעלכ ףיוא ןעמוס עסיורג ןעוועג קיטיונ ךיוא ןענייז

 ,ןקילגמוא ערעדנַא ןוא רעניווטיל

 טָאה עיצַארטסינימדַא-ָאטעג יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז רעבירעד זיא'ס

 סָאד .ןעלטימ עקיזיר עקיזָאד יד ןפַאשוצנייא ךיז ױזַא יו ,ןגעוו ןכוז טזומעג

 יָאטעג יד זַא ,טכַא ןיא קידנעמענ ,טעברַא עטכייל ןייק ןעוועג טינ זיא

 -לעירעטַאמ ,ןטריניאור ,םעניילק ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה גנורעקלעּפַאב
 ,םלוע םענעכָארבעצ

 טכַארבעגניירַא ךיז טימ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןעוועג ןענייז ָאטעג ןיא ,תמא

 ,ןסיוו טנעקעג טינ ןעמ טָאה םעד ןגעוו רעבָא ,סנגעמרַאפ עטעװעטַארעג עסיוועג

 ןענייז ףוס לכ ףוס לייוו ,ןטיירג ןופ ןבעל טפרַאדעג ןשטנעמ יד טָא ןבָאה ,בגא

 ןרָאװעג טּפָאטשרַאפ ןלַאוװק-הסנרּפ עלַאמרָאנ ,עקילָאמַא יד

 ןעיצ טזומעג עיצַארטסינימדַא-ָאטעג יד טָאה תוסנכה יד ןופ הקיניײטּפיױה יד
 .אפוג ָאטעג ןיא טעדליבעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטכיש-רענידרַאפ עיינ יד ןופ

 ןעועג ,יר רעטשרע רעד ןיא ,ןענייז רענידרַאפ ןטכיש עיינ עקיזָאד יד

 רעלדנעה יד ןוא ,ָאטעג םעד רעסיוא ןטעברַא ןייג ןגעלפ סָאװ ,רעטעברַא יד
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 ענעדיישרַאפ יד טרעהעג ךיוא ןבָאה "עיזַאושזרוב , רעיינ רעד וצ .ָאטעג םעניא

 * .עטולַאװ ןוא דלָאג ןיא ןעמוס ערעסערג טנידרַאפ טכייל ןבָאה עכלעוו ,סרעכַאמ

 ,סעקטסישט עסיורג יד ךָאנ ךיילג טעדנירגעג ךיז טָאה טמַא-סנַאניפ רעד

 רענעזעוועג ,קושַאק .ה טלעטשעג ךיז טָאה טמַא ןופ שארב .1941 טסברַאה ןיא

 ָאטעג םעניילק םעד ןיא ןעוועג זיא קושאק .קנַאב סעשטיווָאמינוב ןופ רָאטקעריד

 ןיא ןעמוק םייב .טנעמָאמ ןטצעל ןיא טעװעטַארעג ןטרָאד ןופ ךיז טָאה ןוא

 ,טמַא-סנַאניפ ןופ רעטייל סלַא ןדַאלעגנייא דירפ םיא טָאה ןיירַא ָאטעג ןסיורג

 עקידנגלָאפ ףיױוא ןלַאװק-הסנכה ענייז טריזַאב טָאה טמַא-סנַאניּפ רעד

 : תודוסי

 ,רעײטשיטעברַא 1

 'דכו הכאלמ ,ןטנעטַאּפ ,עירטסודניא ,לדנַאה ןופ רעייטש ;2

 .רעײטשיּפָאק 3

 ןגעלפ עכלעוו ,רעטעברַא ןופ ןרָאװעג ןעמונעג זיא רעײטשיטעברַא רעד

 ןעמוקַאב ןבָאה ייז .רעניווטיל רעדָא ןשטייד יד ייב ןטעברַא טָאטש ןיא ןייג

 רעשידיי רעד רעכלעוו ןופ -- "תוריכש, רעד טָא ןופ .טלַאהעג ןטמיטשַאב ַא
 ןעגנַאגעגקעװַא זיא טלעג עצנַאג סָאד לייוו ,טַאהעג טינרָאג טעמכ טָאה רעטעברַא

 -טיורב יד רַאפ תואצוה "ענעעזעגסיוארָאפ טשינ , ענעדיישרַאפ ףיוא לייטנטסרעמ

 ןגָארטנײרַא ןומ רעטעברַא עשידיי יד ןופ רידַאגירב רעד טגעלפ -- רעבעג

 -עּפס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא וצרעד .עסַאק-ָאטעג רעד ןיא טנעצָארּפ ןסיוועג ַא

 טָאה רעכלעוו ,רונשדייז םהרבא ןופ גנוטייל רעד רעטנוא גנולײטּפָא עלעיצ

 םעד ייז ייב טריסַאקניײא ןוא ןרידַאגירב עשידיי יד טימ תונובשח יד טריפעג

 | ,רעייטש

 ןסנַאניפ-ָאטעג יד ןופ טנעמַאדנופ רעד ןעוועג זיא רעייטש רעקיזָאד רעד

 ,הכאלמ ,לדנַאה ןופ ןרעייטש טריפעגנייא גנולײטּפָא-סנַאניפ יד טָאה רעטעּפש

 ,אפוג ָאטעג ןיא עירטסודניא

 ,"טריזיליבַאטס, קינייוװ-רעמ ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא ןשינעטלעהרַאפ יד ןעוו

 ,הכאלמ ֹוצ ךיז ןעמונעג ,ןלַאװק-הסנרּפ ךיז רַאפ קידנכוז ,ןדיי ךס ַא ןבָאה

 ,ךעלמערק טנפעעג ךיוא ןבָאה ךס ַא .ןכַאז עטכייל ןופ עיצקודָארּפ וצ ןוא לדנַאה
 ענעדיישרַאפ טפיוקרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןעמָארק-ןָאיסימָאק ,ןענַארָאטסער ,סענַאגַארטס

 ןבָאה ןעגנומענרעטנוא עלַא יד טָא .א .א גנורעקלעפַאביָאטעג רעד ןופ ןכַאז

 ,םירחסמ ערעייז ןריפ וצ טכער ןבָאה ןצ ידכ ,ןטנעטַאּפ ןפיוקסיוא טזומעג
 20 ןוא 10 -- רעניילק ַא ןעוועג ןטנעטַאּפ יד ןופ לָאצּפָא רעד זיא הליחתכל

 .קרַאמ 200 זיב ןגיטשעג רעבָא רע זיא טייצ רעד טימ ,קרַאמ
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 -טסבלעז .רעייטשיהסנכה ןלָאצ ןזומ ךיוא ןגעלפ ןעגנומענרעטנוא עלַא יד

 רעד יבגל רָאנ לַאגעל ןעװעג זיא לדנַאה רעקיזָאד רעד זַא ,ךעלדנעטשרַאֿפ

 טָאה .ןשטייד יד יבגל לוסּפ ןוא ףירט ןעוועג זיא רע רעבָא ,גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג

 בור סָאד ןגעלפ ,ָאטעג ןיא טּפַאכעגנײרַא ןיווטיל ַא רעדָא שטייד ַא לָאמַא ךיז

 ,רעסעלש טנזיוט ףיוא ןכַאמוצ ךיילג ךיז ןטפעשעגיָאטעג

 -ָאטעג רעד ףיוא ןרָאװעג טגײלעגפױרַא זיא סָאװ ,רעייטש רעטירד רעד

 עלַא טלָאצעג ןבָאה רעייטש םעד .רעײטשיּפָאק רעד ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב
 ןרָאװעג טנָאמעגנייא גנערטש רעייז זיא רעייטש רעד .םַאנסיוא ןָא ,ןדיײ-ָאטעג

 ,הסנכה עסיורג ַא עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ןבעגעג טָאה ןוא

 -הסנכה ערעדנַא טַאהעג גנוטלַאװרַאפ-ַָאטעג יד טָאה ןרעייטש יד ץוח ַא

 ןכיק יד ןופ ,ןטקודָארּפ רַאפ ,גנוטכיײלַאב עשירטקעלע ,טלעג-הריד :יוװ ,ןלַאוװק

 ,ערעדנַא ןוא רעזייה-עפַאק ןוא

 ןיא ןבָאה ייז .ןלַאװק-הסנכה עלַאגעל ,עלעיציפָא ןעוועג ץלַא ןענייז סָאד

 רעד ןופ ןתואצוה עלעיציפָא ןוא עלַאגעל יד רָאנ ןקעד טנעקעג לַאפ ןטסעב

 ,גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג

 ןוא ןבַאגסױא ייר עצנַאג ַא טַאהעג רעבָא טָאה טּפַאשרעריפנַא-ָאטעג יד

 -טיל ,ןשטייד יד ןופ ןעגנורעדָאפ עלַאגעל-טינ יד ןקעד וצ ףיוא ,עסיורג עקַאט

 ,עסַאק עמייהעג ,ענרעזייא ןַא טפַאשעגנייא רעבירעד ךיז יז טָאה .וו .א ,א רעניוו

 -ָאטעג יד טָאה סנגעמרַאפ יד .עטולַאװ ןוא גנוריצ ,דלָאג ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ

 -עײטשַאב עמייהעג ןוא סעיצַאקסיפנָאק ענעדיישרַאפ ןופ ןעמונעג גנוטלַאװרַאפ

 ןוא סרעלגומש ,רענידרַאפ עסיורג יד ףיוא ןגײלפורַא טגעלפ יז סָאװ ,ןעגנור

 ,סרעכַאמ ענעדיישרַאפ
 עכעלרעסיוא רַאפ עיצקעס) גנולײטּפָא-סנַאניּפ רעד ןופ טכירַאב ַא ןיא

 ןרַאפ סנַאליב םעיונעג ַא רימ ןעניפעג ,1942 רעבמעווָאנ ןט4 ןופ (ןרעייטש

 :טגָאזעג טרעוו טכירַאב ןיא .1942 רעבָאטקָא שדוח

 "ידניא יד ןופ ןסָאלּפעגניײרַא ןענייז רעבָאטקָא שדוח ןופ ךשמ ןיא;,

 -- רעלָאצ-רעייטש עלעודיוו

 ןרעייטש ענעגעלרַאפ ענעפורעג ױזַא יד ןפ 1

 .מ .ר 0 (1942 ינֹוי 30 ןזיב תובוח-רעייטש)

 יד ןופ .ה .ד ,ןרעייטש עטריגנָאלָארּפ יד ןופ 2

 *- 0 טסוגיױא ןוא ילוי םישדח

 * 32.266.40 רעבמעטּפעס שדוח ןרַאפ ןרעייטש עלַאמרָאנ יד ןופ 3

 : 280 רעבָאטקָא רַאּפ 4

 .מ .ר 136.791.00 ןגָארטעגניײרַא רעלָאצ-רעייטש .דיווידניא ןבָאה ןעמַאזוצ

 ןרעייטטש ענײמעגלַא יד ןופ 4000 סיוא טכַאמ סַאװ
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 רעײטשיטעברַא םעד ןופ תוסנכה יד ןופ סקּוװ רעקידרדסכ רעד

 :ױזַא רָאפ ךיז טלעטש

 לבור 23200240 2. . 2... . לרעבמעװָאנ 1941 ןיא
 4 46822100 . 2 . . . . . . רלעבמעצעד , ,
 4 10460600 . 2... 2... לַאונַאי 1942 ,
 4 117:666810 6 6... . . .   ַאורבעּפ , ,
 4 19300040 2 2. 6... . . ץרעמ , ,
 4 15582020 ./ ./ ./ . . . . =. לירּפַא , ,
 40 20994002 2 2 2 2 2 6... יַאמ , ,

 4 26522820 2 2. 2... 2... ישי , , 
 40 28852690 2. 2 8 2... 4 לֹײ ,
 4 30022040 2 6 2 6 2... טסוגוא , ,
 זז 0(2(+ט(ט:(4409 1 ט 2 1 ט 9 9 רעבמעטּפעס 11 4}

 שש 2((ץ6+םס0 ג 1 ֿ 3 3 4 5 1 רעבָאטקָא 7 ;}

,/+ 1 

 לָאמ ףלע ןיײרַא זיא 1942 רעבָאטקָא ןיא זַא ,רימ ןעעז עלעבַאט רעד ןופ

 ,(1941 רעבמעווָאנ) שדוח-טייקיטעט ןטשרע ןיא יו רעמ

 ףגיטשעג רעמכָאנ רעײטשיטעברַא רעד זיא םישדח עקידרעטייוו יד ןיא
 ןסָאלפעגנײרַא רעטעברַא 667 ןופ 1943 לירּפַא שדוח ןיא זיא לשמל יֹוזַא
 ,לבור 276.802,20 .ה .ד ,קרַאמ-סכייר 2

 זיא ,טכירַאב ןיא טגָאזעג רעטייו טרעװ ,רעבָאטקָא שדוח ןופ ךשמ ןיא
 -רַאפ רעד ןופ בוח רעטלַא ןַא ןרָאװעג טרידיווקיל ןעגנולדנַאהרעטנוא עגנַאל ךָאנ

 .לבור 7.500 ןופ םוכס ַא ףיוא עלעטש-סעטעידיסגנוגעלפ

 רעד .ןטרַאק 6.916 .י.ה רעבָאטקָא ןטשרע ןפיוא טלייצ עקעטָאטרַאק יד
 -רעסיוא רַאפ עיצקעס רעד ןופ רעטייל םעד ךרוד ןבירשעגרעטנוא זיא טכירַאב
 ,רונשדייז .א -- ןרעייטש עכעל

 ,לדנַאה ןגעוו ,ָאטעג ןיא וויטַאיציניא רעטַאוװירּפ רעד ןגעוו דליב יונעג ַא
 -נגלָאפ זדנוא טיג -- ןעגנומענרעטנוא ,עירטסודניא ,סעיסעּפָארּפ עיירפ ,הכאלמ
 : עלעבַאט עקיד
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 יד ןבעגעגנָא ןנעייז ָאד לייו ,1 עלעבַאט רעד טימ טינ טמיטש עמוס יד

 ,םעד ןופ קיגנעהּפָאמוא טַאנָאמ םענעבעגעג םעד רַאפ ןרעייטש ענעסָאלפעגנייא

 .ןרָאװעג טלָאצעגנייא ןענייז יז ןעוו

 רימ ןעניפעג טמַאיסנַאניפ ןופ טייקיטעט רעד ןגעװ דליב ןײמעגלַא ןַא

 רעד .1943 רַאונַאי ןט7 םעד שיסור ןיא ןבירשעג ,טמַא םעד ןופ טכירַאב ןיא

 ,1942 רעבמעצעד רַאפ זיא טכירַאב

 ןרעייטש עכעלרעניא

 רעייטש-הסנכה .א

 ףױא רעבמעװָאנ רַאפ טרעײטשַאב ןעמ טָאה רעבמעצעד שדוח ןיא

 ןעמ טָאה םעד ןופ ,(.מ .ר 17.411.40 רעבָאטקָא רַאפ) ןקרַאמ-סכייר 1

 .407.08 -- רעבָאטקָא רַאפ ,54440 רעבמעװָאנ רַאפ --- טריקיפינָאב

 (תובוח ענעגעלרַאפ) טלָאצעגנייא טינ ןעמ טָאה רעבמעצעד ןט1 ןזיב

 -ַאוצ ,17,488.61 -- ןלָאצנײא ןעמ ףרַאד רעבמעוװָאנ רַאפ ,.מ .'ר 8

 .מ .ר 11.023.10 טריסַאקעגנייא ןעמ טָאה רעבמעצעד ןיא ,23.590,59 -- ןעמ

 .מ .ר 6.561.40 -- 1943 רַאונַאי ןט1 ןפיוא תובוח ןבילבעג

 1942 ןרַאפ רעײטש-טנעטַאּפ .ב

 ןעמ ןוא ןטנעטַאּפ עיינ 7 טפיוקעגסיוא ןעמ טָאה 1942 רעבמעצעד ןיא

 ןט1 ןפיוא תובוח ןופ ָאדלַאס יד .תובוח ענעגעלרַאפ טריסַאקניײא טָאה

 ,מ .ר 4.697.50 -- זיא 1943 רַאונַאי

 רָאי ןטס1942 ןפױא טעשזדוב

 טקיטעטשַאב זיא סָאװ ,גנולײטּפָא-סנַאניּפ רעד ןופ טקעיָארּפ ןטיול

 ןפיױא ןטנעטַאּפ רַאפ ןעמענ וצ ןעמ טרינַאלּפ ,ףעשיָאטעג ןכרוד ןרָאװעג

 -עטַאק עטסקירעדינ יד .מ .ר 20 ןוא ,עטסכעה יד .מ .ר 200 רָאי ןטס23

 .מ .ר 20 ןוא 10 ןעמונעג רָאי ןטס1942 ןיא טָאה ןעמ יװ טָאטשנָא ,עירָאג

 עקידנריציטקַארּפ 30 ,ןעגנומענרעטנוא 265 ןעוװעג ןענייז 1942 ןיא

 | ,מ .ר 800 טימ טרעײטשַאב ,םיריוטקַאד
 ,מ .ר 11.500 טימ ןָאזרעּפ 188 טרעײטשַאב 1943 ףיוא

 רעײטשיּפָאק ;ג

 .ר 3,191 טימ ןָאזרעּפ 376 טרעײטשַאב ןעמ טָאה 1942 רעבמעצעד ןיא

 .מ .ר 96,968,10 טימ ןָאזרעּפ 8450 טרעײטשַאב ןענייז רעבמעצעד ןט1 ןזיב .מ

 .מ.יר 39145 סעמוס עלופ יד ןָאזרעּפ 46 ייב טריסַאקנײא

 א - 0 זײװסעטַאר ןָאזרעּפ 536 , יי

 ,מ 'ר 5 ןעמַאזוצ
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 ןרָאװעג טריסַאקנײא זיא רעבמעצעד ןט1 ןזיב

 2553155 סעמוס עלופ יד
 5186 זיײװסעטַאר

 0:1::2 ןעמַאזוצ

 15 עקידרעירפ טימ
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 עמוס ַא ןָאזרעּפ 8716 רעײטשיּפָאק טלָאצעג 1942 ןיא ןבָאה ןײמעגלַא ןיא

 ,מ .ר 2,140,5 טריקיפינָאב טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ,5

 עיצַאדיוװקיל יד ןעזעגסיורָאפ גנוליײטּפָא-סנַאניפ יד טָאה 1942 רַאונַאי ףיוא

 ןרָאװעג טקיטעטשַאב זיא סָאװ ,גַאלשרָאפ םעד טיול .?לדנַאה םענעּפָא, םעד ןופ

 ןעניזַאגַאמ 24 ןרעוו טרידיווקיל טפרַאדעג ןבָאה ,רעײטשרָאפרָאטעג םעד ךֹרוד

 -רעקוצ ןופ ןקירבַאפ 6 ;רעײטש שדוח ַא .מ .ר 1400 טלָאצעג ןבָאה עכלעוו

 -- רעלדנעהדןענַאגַארטס 42 ,.מ .ר 700 -- ןטפעשעג-ןָאיסימָאק 5 ,,מ .ר 570 -- סעק

 תוסנכה יד טריצודער לדנַאה ןעיירפ ןופ עיצַאדיוװקיל יד טָאה ןעמַאזוצ .מ .ר 0

 ,שדוח ַא .מ .ר 4,170:000 ףיוא גנולײטּפָא-סנַאניפ רעד ןופ

 גנוטכַא ןגעלפ עכלעוו ,ןטנעגַא עריא טַאהעג טָאה גנולײטּפָא-סנַאניּפ יד

 ,ןרעייטש ןלָאצ ייז יצ ,ןטנעטַאּפ ןבָאה ייז יצ ,רעלדנעה יד ףיוא ָאטעג ןיא ןבעג

 :טלַאהניא ַאזַא ןופ גנודלעמ עטקורדעג ַא ןענופעג ךיא בָאה וויכרַא-ָאטעג ןיא

 .גנוליײטּפָא-סנַאניפ .ָאטעג רענליוו,
 ערעגנעל ַא ןיוש ךיז טמענרַאפ ריא זַא ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא סע

 טרעוו טימרעד .שינעביולרע ןַא ןָא טימ טייצ
 ןלָאצניא ןוא 17 רעמיצ ןיא דימו ףכית ךיז ןדלעמ וצ טרעדָאפעגפיוא ריא
 ריא טעװ ,ןסַאּפוצ טינ ךיז טעװ ריא ביוא .לָאצּפָא-ץנעדיװע .מ .ר 0
 ",ןרעוו טּפָארטשַאב

 עכלעוו ,עטלװעַאב ןופ ןסרוקער ןעמעננָא ךיוא טגעלפ גנולײטּפָא-רעייטש יד

 רעטקורדעג רעד טניד זייװַאב סלַא .ןרָאװעג טרעיײטשַאב קרַאטש וצ ןענייז

 :ןסרוקער עכלעזַא ףיוא טמַא-סנַאניפ ןופ תובושת ףיוא רַאלומרָאפ

 ,גנולײטּפָא-סנַאניפ .ָאטעג רענליוו,
 ,1942 רעבָאטקָא

 רעמונ רעלָאצ-רעייטש םוצ
 רעייא טכַארטַאב טָאה גנוטלַאװרַאפיַאטעג יד זַא ,טימ ךייא ןלייט רימ

 רעייא ןופ גנורעײטשַאב יד ; ןסָאלשַאב ןוא ןופ סרוקער
 ןופ ךיוה רעד ןיא 1942 רעבמעטּפעס שדוח ןרַאּפ גנומענרעטנוא
 זיב ןרענעלקרַאפ ,טפַארק ןיא ןזָאלרעביא
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 ,גנַאװצ טימ ןענָאמ רימ ןלעו ,טינ ןעוו ,ןלָאצנייא רָאפ ןגייל רימ

 ",ןטסָאק-עיצוקעזקע טימ

 םעד ןלָאצוצנייא ןלייא טינ ךיז ןגעלפ ןרידַאגירב יד זַא ,ןפערט טגעלפ סע

 -סעביל ַאזַא ןקישוצ טמַא רעד טגעלפ ןַאד ,טמַא-סנַאניפ ןיא רעײטשיטעברַא

 רעד ןרעוו טקידיײילרעד ןיוש טגעלפ סע ןכלעוו ךָאנ ,רידַאגירב םוצ עלעווירב

 : רעייטש

 .גנולײטּפָא-טעברַא .גנוטלַאװרַאפיָאטעג רענליוו,

 (שיװטיל ןיא ןוא שטייד ןיא טקורדעג עמריפ יד)

 1942 רעבָאטקָא ןט10 םעד .953 רעמונ

 ,סעזָאמ עדירפ 'ה "טמַא-סגנוגעלפּפרַאפ ןופ , רידַאגירב םוצ
 ,8 רעקצינדור

 ךעלטקניּפ טינ טלָאצ ריא זַא ,ךיז טגָאלקַאב גנולײטּפָא-רעייטש יד

 רימ .רעטעברַא ערעייא רַאפ רעײטשיטעברַא ןופ סעטַאר ענעגעלרַאֿפ יד

 ןקיזָאד ןיא גנולײטּפָארעײטש רעד טימ ןקידנעטשרַאפ וצ ךיז ךייא ןטעב

 וירב םעד ןעמוקַאב ןופ געט 2 ןופ ךשמ ןיא זדנוא ןלייטוצטימ ןוא ןינע

 ןרָאװעג טקידיילרעד זיא ןינע רעד ןפוא ןכלעוו ףיוא

 .גנולײטּפָארעייטש רעד רַאפ עיּפָאק

 ".גנולײטּפָא רעד ןופ רעטײל

 .גנערטש רעייז ןרעוו טנָאמעגנייא טגעלפ רעײטשיּפָאק רעד

 ןוא רעייטש םעד ןגעוו גנונעדרָארַאפ יד סױרַא זיא 1942 ינוי ןטס20 םעד

 טינ ןקָאלב יד ןופ ןטנַאדנעמָאק יד וצ טנדרָארַאפ טרעװ ילוי ןט18 םעד ןיוש

 ןלָאצניא טשינ טימ תוכיישב טסוגױא ףיוא ןטרַאק-לטימסנבעל יד ןבעגוצסױרַא
 ,רעײטשיּפָאק םעד

 ןסנַאניפ עלעיציֿפָא-טינ

 טָאה ,ןרעייטש עטקערידמוא ןוא עטקעריד ,ןעגנולָאצּפָא עלעיציפָא יד ץוח ַא

 ענייז רַאפ תוסנכה ןופ עלעווק ַא ךָאנ ךיז רַאפ ןבָאה טוומעג טַארנדוי רעד

 ןטקודָארּפ ןפיוקוצנייא ,סעקוװּפַאל ףיוא טלעג :יװ ,תואצוה עקיטיונ ןוא עסיורג

 ךיז טַארנדוי רעד טגעלפ ןעמוס עקיזיר עקיזָאד יד .'דכו קרַאמ ןצרַאװש ןפיוא

 ןופ ,טייהנגעלעג רעדעי ייב ןדיי ייב סנגעמרַאפ ןריקסיפנָאק ןופ ןפַאשנייא

 ןעמענ טַארנדוי רעד טגעלפ רעטייוו .רעזייה ענעזָאלרַאפ ןופ ןכַאז ןריקסיפנָאק

 ןגעלפ עכלעוו ,ןרָאטַאניבמָאק ייב ,סרעלגומש ייב ןעמוס עסיורג טייצ וצ טייצ ןופ
 םענרעזייא ןַא טַאהעג ךיוא טָאה טַארנדוי רעד .ןעמוס עקיזיר ןענידרַאפ ָאטעג ןיא

 .עטולַאװ ןוא ןטנַאילירב ,דלָאג ןיא ,אובת אלש הרצ לכ לע ,דנָאפ
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 ייציל ַאֿפ עשידיי

 ןדַאלעגנייא רע טָאה ,טַארנדוי םעד ןפַאשעג טָאה דירפ רעינישזניא יו ךיילג

 ןריזינַאגרָא וצ טנַאדנעמָאק סלַא סנעג בקעי לָאטיּפש ןשידיי ןופ טנעדנעטניא םעד
 : ,יײצילָאּפ עשידיי ַא

 | רימ טָאה ,אגאאלק רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא קידנעייז ,רעטעּפש טייצ ַא
  צכעלטּפַאשלעזעג ַא ןפַאש טלָאװעג טָאה סנעג זַא ,ןבעגעגרעביא קורק ןַאמרעה
 ךיילג ןסנעג רעבָא טָאה ןעמ .ץנעגילעטניא רעד ןופ רעייטשרָאפ ןופ יײצילָאּפ

 ףיױא ןעמענ ןעק עיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג ַא זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג

 גנואיצַאב ריא ןלעטשטסעפ רעירפ ךיוא זומ ןעמ רעבָא ,ץילימ ַא ןפַאש סָאד ךיז
 ,ןבַאגפיוא ןוא ץנעטעּפמָאק ריא ,טכַאמ רעשישטייד רעד וצ

 ךיילג ןבָאה ייז .דירפ טינ ןוא סנעג טינ ןעגנַאגעגנייא טינ זיא םעד ףיוא

 ןטרַאװ  ןילפיצסיד ענרעזייא ןַא ןשרעה זומ עגַאל רעזדנוא ןיא זַא ,טרעלקרעד
 יאדווַא ןוא יאדווַא -- סעיסוקסיד טימ ךיז ןעמענרַאפ .טונימ ןייק טינ ןעמ ןעק

 / .טנַאדנעמָאק-יײצילָאּפ-טּפױה רעד ןרָאװעג סנעג זיא ןפוא ַאזַא ףיוא .טינ

 -ָאיזיווער ייר ַא ךיז וצ ןעמונעגוצ ךיילג רע טָאה רעטעברַאטימ עטסנעָאנ סלַא

 ןשיווצ .א.א ןרעלסעד ,ענוװָאק ןופ ןַאמזַאלג ,עשרַאװ ןופ טַאקשומ יװ ,ןטסינ

 ,טרַאהרעבָא ,דיי רעשישטייד רעגנוי ַא ןעוועג ךיוא זיא טײליײיצילָאּפ עטסכעה יד

 ריאמ רָאיַאמ ןוא רעלסעד אלאס ,רעטערטרַאפ סנסנעג ןעוועג דָאירעּפ ןטשרע ןיא

 ,רעבמעצעד--רעבמעווָאנ דָאירעּפ ןיא ,ןרַאסימָאק-יײצילַאּפ ןעוועג ןענייז טכורפ

 ךיא בָאה ,ןייש ןלעג ַא ןגעוו םילודג יד ןופ ןריט יד ןגָאלשּפָא געלפ ךיא ןעוו

 ןוא ןסנעג ןופ רעטערטרַאפלעטש ןלעיציפָא םעד סלַא ןענַאמזַאלג ןפָארטעג ןיוש

 ,ָאּפַאטשעג רעד טימ ןַאמיסגנודניברַאפ םעד סלַא ןרעלסעד עלאס

 ןוא עדרָאמ רענעסערפעגסיוא ןַא טימ ,קיד ,ךיוה ןעוועג זיא רעלסעד אלאס

 ןעועג זיא רע .ןקַאברעד טינ בלַאה -- ןיז ןלעוטקעלעטניא ןיא ,קילב ןּפמעט
 רחוס רעכייר ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעלסעד סקילעפ ,יאבג-טָאטש ןופ ןוז ַא

 ענליוו ןיא רעטנַאקַאבטוג רעד ןופ רעציזרָאפ ןרָאי עגנַאל ןוא ענליוו ןיא
 ."םילוח תרמשמ ,, עיצוטיטסניא רעשיניצידעמ

 ןופ ךילגטימ"טגנוטלַאװרַאפ סלַא ,ךיא געלפ ןרָאא רע20 עטשרע יד ןיא

 ןוא ,בוטש ןיא סרעלסעד יד ייב ןעגנוציז ףיוא ןייז טפָא ,"םילוח תרמשמ,
 ןליּפשּפָא טעװ לטסיזַאנמיג רעגנוי רעד טָא זַא ,טלעטשעגרָאפ טינ ןַאד ךיז בָאה
 ,לָאר עקירעיורט אזַא

 ,שטנעמ ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג ָאטעג ןיא טָאה רעלסעד רעטלַא רעד
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 ךס ַא ךיז טָאה רע םגה .רָאפ טמוק םיא םורַא סָאװ ,טינ ןיטולחל טסייוו סָאוװ

 | ,טעברַא עשיּפָארטנַאליפ טימ ןעמונרַאֿפ

 ןענייז ןעגנַאלק ןוא ןירעשזדָאל ַא ןעוועג זיא רעלסעד אלאס ןופ יורפ יד

 זיא רעלסעד סָאװ ,םעד ןיא עקידלושטּפױה יד ןעוועג זיא יז זַא ,ןעגנַאגעגמורַא
 ,געוו ןקישטילג ַאזַא ףיוא קעװַא

 -- ןסנעג ןופ רעטערטרַאפ רעטייווצ רעד ןעוועג זיא ּפיט רעדנַא ןַא רָאג

 ,ןייפ ַא טימ ןַאמרעגנוי רעטנעגילעטניא ןַא ןעוועג זיא סָאד .ןַאמזַאלג ףסוי
 ןסעומש רָאּפ יד ןופ .ןייש ןוא קנַאלש ,ךיוה ןעוועג זיא רע .ץרַאה שידיי טוג

 ךיא ןעוו ,עניימ ןטנעמָאמ עשיטירק ענעי ןיא ,טַאהעג םיא טימ בָאה ךיא סָאװ

 םיא ןיא ךיא בָאה ,ןייש ןלעג ַא קידנכוז ,והותה םלוע ןַא ףיוא יװ ןעוועג ןיב

 .דיי ןקיצרַאה ןוא שטנעמ ןטוג ַא ןפָארטעג

 ,ןפלעה טלָאװעג ,עגַאל יד טצַאשעגּפָא קיטכיר ןוא ןענַאטשרַאפ טוג טָאה רע

 רעד ףיוא טּפַאכעגפױרַא טסעפ ןעוועג רעלסעד ןוא סנעג ןיוש ןענייז רעדייל רעבָא

 - ,ןגעוו ערעייז ןיא ןפעלשנײרַא טלָאװעג םיא ךיוא ןבָאה ייז ,עקדנעוװדָאּפַאטשעג

 .ןריצָאװָארּפ טזָאלעג טינ ךיז טָאה רע רעבָא

 טַאהעג טָאה רע ןוא טניירפ ןעיירט ַא טריּפשרעד םיא ןיא טָאה ָאטעג סָאד

 .טקנערקעג רעייז ןרעלסעד ןוא ןסנעג טָאה סָאד ,ןעמעלַא ןופ עיטַאּפמיס יד

 ןַאמזַאלג טָאה ,ןגעו ענעדיישרַאפ ייווצ עכלעזַא ףיוא קידנעייטש זַא ,רָאלק

 טָאה רע ,יײצילָאּפ רעד ןופ קעװַא זיא ןוא ייז טימ ןטלַאהסיוא טנעקעג טינ גנַאל

 טינ גנַאל ךיוא ךיז טָאה רע ּוװ ,טמַאיגנוניוװ ןופ גנוטייל יד ןעמונעגרעביא

 ,ןטלַאהעג .
 .ןסקָאװעגרעדנַאנופ קרַאטש טַארַאּפַא-ײצילַאּפ רעד ךיז טָאה טייצ רעד טימ

 ,ויטַארעּפָאָאק ,רוטנַאדנעטניא ,רוטנַאדנעמָאקייײצילַאּפ ַא -- ןעוועג ןענייז סע

 ,רעיױט םייב יײצילָאּפ ,ײצילָאּפ-לַאנימירק ,זױה-טסערַא ,טכירעג ,ךיק

 רעד ןופ שארב ,לעגייב ןַאטיּפַאק -- ןענַאטשעג זיא זױה-טסערַא ןופ שארב

 .יקסײגַאז -- יײצילַאּפ-לַאנימירק

 יד טליּפשעג טָאה יײצילָאּפ רעד ןיא לטיּפַאק קירעיורט רעדנוזַאב ץנַאג ַא

 ןַא ,ענווָאק ןופ ןַאמרעגנוי ַא ןענַאטשעג זיא'ס רעכלעוו ןופ שארב ,ךַאוװ-רעיוט

 ,סַאװעל -- טסידַאס רעתמא

 -סונ וװַאלסעשט -- ןרָארוקָארּפ סלַא טעברַאעג ןבָאה טַארַאּפַא-טכירעג ןיא
 -ייצ רעשילוּפ רעסיורג רעד ןופ רָאטקַאדער רענעזעוועג --- יקסװעשַאטלָא-םיוב

 | .א .א יקסריוװַאּפ .ודַא ,*ַאקילבוּפער ,, -- שזדָאל ןיא גנוט

 ןליּפש ןעמונעג ןוא ץלַא ןעמונעגמורַא טָאה טַארַאּפַא רעשיאײצילָאּפ רעד

 .ןבעליָאטעג ןיא לָאר עקידנרינימָאד ַא

 קידנעטשלופ טַארנדוי רעד זיא 1942 רעמוז זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא'ס
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 ןבעגעגרעביא זיא ָאטעג ןטימ גנוריפנָא עצנַאג יד ןוא ,ןרָאװעג טזָאלעגרעדנַאנופ

 ,רעײטשרַאפיַאטעג ןוא ףעשיייצילָאּפ ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,ןסנעג ןרָאװעג

 200 רעביא טקיטפעשַאב ןעמַאזוצ ןבָאה יײצילַָאּפ רעד ןופ ןרוטנעגַא עלַא

 ,ןּפיט צטסנדיישרַאפ יד ןופ ,ןָאזרעּפ

 רעכיז לכ םדוק ןעוועג ןעמ זיא ָאד לייוו ,יײצילָאּפ ןיא קעװַא זיא לייט ןייא

 טָאה ,טנַאיצילָאּפ סלַא .ּוװשרעדנַא ץעגרע יװ רערעכיז ךס ַא סלַאפנלַא ,ןבעל ןטימ

 ערעסעב ַא ךיוא ןוא עיצַאזיװָארּפַא ייב ןעגנורעטכיילרַאפ עסיורג טַאהעג ןעמ

 ידכ קעװַא ןיהַא ןענייז ךס ַא זַא ,ןעוועג עיּפשמ ןבָאה סעיגעליווירּפ עלַא יד .הריד

 לעיצעּפס ןייק ןבָאה ייז ןופ לייט ַא .דָאירעּפ ןרעטיב םעד ןבעלוצכרוד רעטכייל

 יז ,ןָאטעג טינ גנורעקלעפַאביָאטעג רעד ,וויטַאיציניא רענעגייא ןופ ,סטכעלש

 ןשיווצ ןענייז סע זַא .טכילפ ייז ףיוא עטגײלעגפױרַא יד טליפרעד רָאנ ןבָאה

 ןענייז ,ונ -- טיוט םוצ טקישעג ערעדנַא ןבָאה סָאװ ,ןטכילפ ךיוא ןעוועג ערעדנַא

 טריפעגסיוא רָאנ ןבָאה ייז .גנוסַאפפיוא רעייז טיול ,קידלוש טינ םעד ןיא ךָאד יז

 -טנַארַאפ עכעלטכער ןוא עשילַארָאמ יד ,טכַאמ רעשידיי רעייז ןופ ןלעפַאב יד

 ,סנעג רעטעּפש רעדָא טַארנדוי רעד טגָארט םישעמ ערעייז רַאפ טײקכעלטרָאװ

 ךיא עכלעוו ,ןטנַאיצילָאּפ ךס ַא ןסעומש עטַאווירּפ ןיא טרעלקרעד ןבָאה ױזַא טָא

 .ןשטנעמ עקידנעטשנָא ןוא עכעלטנרָא סלַא טנעקעג רעירפ בָאה

 ,קיײטּפַא-?םילוח תרמשמ, ןופ טװעצַאמרַאפ רעקירָאיײגנַאל ,יקסדַאשטלָאמ םייח

 ,ָאי ,ונ, :טגָאזעג לָאמ עקינייא רימ טָאה ,יקסלָאמ טסיטרַא סלַא ךיוא טנַאקַאב

 .טינ ךיא ןעק ןשטייד יד ֹוצ ןטעברַא ןייג ?ןָאט טנעקעג ךיא בָאה סָאװ ,לדנעמ

 יּפַאק ןייק .(רָאי 60 רעבירַא ןעוועג זיא רע) טינ ךיא ןעק ןטעברַא רעווש ללכב

 ךָאנ ךיא בָאה וצרעד ןוא ןעמ זומ ןסע ,ךיז טליו ןבעל .טינ ךיא בָאה ןלַאט

 ןייק .טינ ךיא םענ סעקווװּפַאל ןייק ,יײצילָאּפ ןיא קעװַא ךיא ןיב .עילימַאפ ַא

 ןפיוא עלעקעטש ןיימ טימ רימ ייטש ךיא .טינ ךיא ןיב רוסמ ןייק ,טנַאלוקעּפס

 ןתעב ןעייר יד ייב גנונעדרָא טלַאה ךיא רעדָא ,גנוגעוװַאב יד רילוגער ןוא סַאג

 ?ןטקודָארּפ ןלייט

 טינ ןעוועג ןענייז עקיאור ,עקידנעטשנָא ,עכעלטנרָא -- ןשטנעמ עכלעזַא טָא

 ,יײצילָאּפ רעד ןיא קיניײװ

 .טייצ ערעטיב ערעווש יד ןבעלרעביא רָאנ טלָאװעג ןבָאה יז

 ןקידנגלָאפ ןבעגעגרעביא רימ טָאה יקסדַאשטלָאמ םייח רעבלעז רעד רעבָא

 5 ףיוא לייטרוא-טיוט ַא ןבעגעגסױרַא טָאה טכירעגרָאטעג סָאד ןעוו : דָאזיּפע

 ,אפוג ָאטעג ןיא ןעגנעהפיוא טפרַאדעג ייז טָאה ןעמ ןוא ,רוסמ ןייא ןוא ןטידנַאב
 טנדרָארַאפ -- ןיילת ןייא ןעמיטשַאב ןטימ ןריקיזיר קידנלעוו טינ -- סנעג טָאה

 ןעוועג ךיוא זיא ,יקסדַאשטלָאמ ,רע ןוא קירטש יד ןעיצ ןלָאז ןטנַאיצילָאּפ ךס ַא זַא
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 טבייל ןייק טיג -- טקידנערַאפ יקסדַאשטלָאמ טָאה -- לדנעמ ,ָאי ,ָאי, ,ייז ןשיווצ

 .ןרָאי עטלַא עניימ ףיוא טבעלרעד ךיא בָאה ןייש .טנַאיצילָאּפ ַא ןייז וצ טיורב

 .טגערפעג םיא ךיא בָאה -- ? ןיײגקעװַא ןוא ונ --

 ?ןשטנעמ בוטש ַא טיִמ ןבעל ךיא לעװ סָאװ ןופ 1 ןיהּוװ ? ןיײגקעװַא --|

 ,ןימ רעדנַא ןַא ןופ רָאג ןטנַאיצילָאּפ ןעוועג ךיוא רעבָא ןענייז סע

 -נַאלג ענייש יד טימ לטיה סָאד ,רידנומ-ייצילָאּפ םענייש םעד ןָאטנָא ןטימ

 גָאלש ַא ייז טָאה ?טכַאמ , רעייז .ּפָאק ןיא טיירדרַאפ ייז ךיז טָאה לוויטש עקידנצ

 ,תוחומ ענעברָאדרַאפ לָאמטּפָא ןוא עכַאװש ערעייז ןיא ןָאטעג

 ,טעילוהעג .םענרַאפ ןטיירב ַא טימ טכַאמ רעייז ןצונסיוא ןעמונעג ןבָאה ייז

 קעװַא ןענייז ערעדנַא ,טנַאה רעלופ רעד טימ ןבעל ןופ ןעמונעג ,ןסערפעג ,ןפיוזעג

 ךָאד ןלעוו ייז -- לייו סנגעמרַאפ ןכַאמ ןעמונעג ןבָאה ייז -- רעטייוו ךָאנ

 ..ןבעלרעביא טמיטשַאב

 -ַאב זיא'ס ,רערעהרעטנוא ,ןטנעגַא ,םירסומ ןרָאװעג ןענייז רעדיוו ערעדנַא

 תועידי טכַארבעג םיא ןבָאה סָאװ ,ןרָאטַאמרָאפניא טַאהעג טָאה רעלסעד זַא ,טסּוװ

 ןפרּוװסיוא עקיזָאד יד טָא ןענייז רעטעּפש .ָאטעג ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,םעד ןופ

 םורַא ױזַא ןוא סעגילעמ ןקעדפיוא ןוא ןכוז ןגעלפ ייז .םירסומ ענעפָא ןרָאוװעג

 ,ןדיי ןעגנערבמוא ןפלָאהעג טקעריד

 .ןפרוווסיוא עשידיי ןופ ןסיוועג ןפיוא זיא טולב שידיי ןסָאגרַאפ ךס ַא ,ךס ַא

 לצילַאֿפ רעד וצ גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ גנואיצַאב יד

 -לעפַאב-ָאטעג יד ךיז טָאה ץנעטסיזקעיָאטעג רעד ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא

 רעדעי ךָאד טָאה ףוס לכ ףוס .יײצילַאּפ רעד וצ ךעלטניירפ ץנַאג ןגױצַאב גנורעק

 ןכַאז יד ףיוא ךָאד זומ רעצעמע ןוא ,ןייז ןזומ גנונעדרָא ןוא טכַאמ זַא ,ןענַאטשרַאפ

 עשיגַארט עכלעזַא ןיא ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילדנעצ ךָאד ןבעל'ס -- ןסַאּפפיױא
 -פיוא טייהרעקידעבעל ךיז ןעמ טלָאװ ,טכַאמ עטסעפ ַא טינ ןעוו .ןעגנוגנידַאב

 ,ןסערפעג

 -דירפ ץנַאג טריפעגסיוא ײצילָאּפ עשידיי יד עקַאט טָאה ןכָאװ עטשרע יד ןיא
 -לטימסנבעל יד ןופ ןעייר יד ייב גנונעדרָא ןטלַאהעג ןבָאה ייז ,סעיצקנופ עכעל
 ןשיוצ ןכַאמ םולש ןגעלפ ייז .ןסַאג יד ףיוא ,ןכיק ,ןעיירעקעב יד ייב ,רעבלעוועג

 ,טלעפעג טינ ןַאד טָאה סָאװ --- רעזייה יד ןיא ןטקילפנָאק עלַא ייב םינכש

 ןעוו ,1941 רופיכ-םוי יאצומ ןעמוקעג זיא ןעגנואיצַאב יד ןיא ךורברעביא ןַא

 יד ןופ ןעמונעגסױרַא ןסנעג ןוא טַארנדוי ןופ לעּפַאב ןפיוא ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד

 ןרירטסיגער ןפרַאד ייז זַא ,דיירסיוא ןטימ תוכאלמדילעב עשידיי עטסעב יד רעזייה

 עקטסישט רעד תעב .טױט םוצ ןעמונעגוצ ךיילג ייז ןוא ןעניײש-טעברַא ערעיײיז
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 ןפלעה וצ ידכ ,ןרָאװעג ןפַאשעג זיא יײצילָאּפ עשידיי יד זַא ,טליפרעד ןעמ טָאה

 ,ןדיי ןעגנערבמוא םייב רענעלּפ ערעייז ןיא ןשטייד יד

 ןעזעג ןטנַאיצילָאּפ עשידיי יד ןיא ןבָאה ןדיי עטריפעגקעווַא טוט םוצ יד

 עבלעז סָאד .ּפעק ערעייז ףיוא הללק עטצעל רעייז טקישעג ןוא תומה ךאלמ רעייז
 | .עטכַארבעגמוא יד ןופ סעילימַאפ יד ךיוא

 ןדיי ןריצָאװָארּפ םייב ןעמוקעגרָאפ זיא יײצילָאּפ רעד טימ סיר רעטייווצ רעד

 עניילק סָאד ןעוו ,געט יד ןיא םעניילק םעד ןיא ָאטעג ןסיורג ןופ ןיײגסױרַא ןטימ

 קיטייצירפ ןַאד ןענייז ןדיי ךס ַא ,ךס ַא .עיצַאדיווקיל ןיא ןענַאטשעג זיא ָאטעג

 ,יײצילָאּפַאטעג רעד קנַאדַא קעװַא טלעוו רעד ןופ

 ףיוא יווװ יײצילָאּפָאטעג רעד ףיוא טקוקעג ןעמ טָאה ןָא טנעמָאמ םעד ןופ

 ,טנעה עשישטייד יד ןיא טנעמורטסניא ןַא

 .ןגיטשעג רעמ ץלַא האנש יד זיא רעטייוו סָאװ

 ליצילַאֿפ רעד ןוא טָארנדוי ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד

 -נעמַאזוצ ַא טריטסיזקע טָאה ,קיאורמוא ןעוועג זיא ָאטעג ןיא יו גנַאל ױזַא |
 טָאה ָאטעג ןיא ןבעל סָאד ןעוו רעבָא ,ײצילַאּפ רעד ןוא טַארנדוי ןשיווצ טעברַא
 ןופ ןצנעדנעט ןזײװסױרַא ןעמונעג ןרעלסעד טימ סנעג ןבָאה ,?טריזיליבַאטס, ךיז
 ,ווירב ַא רימ ןבָאה טָא .ןדירפ ןרָאװעג ןלעפעג טינ זיא סָאד .ָאטעג ןטימ ןריגער
 ענעגיוצעגנָא יד ףיוא ,טזיײװַאב רעכלעוו ,ןסנעג וצ ןדירפ ןופ שטייד ןיא ןבירשעג
 ,ןצנַאטסניא עדייב יד ןשיווצ ןעגנויצַאב

 עיּפָאק .טַארנדוי רענליוו,
 1942 לירּפַא ןט6 םעד ,ענליוו

 ,סנעג 'ה ףעשייײצילַאּפ םוצ

 עיּפָאק ַא ,1660/2 רעמונ .ח .ד ןט4 ןופ ווירב רעייא ףיוא הבושתב
 ףעייא ןעיצ וצ קיטיױנ רַאפ ךיא טלַאה ,ייב ךייא גייל ךיא ןכלעוו ןופ
 : סקידנגלָאפ ףיוא טײקמַאזקרעמפיוא

 זומ ,ךַאז רעד ןופ טייז רעלעיּפיצנירּפ רעד ןיא קידנעײגניײרַא טינ
 ןעק סָאװ גנונעדרָארַאפ רעד רעביא גנורעדנוװרַאפ ןיימ ןקירדסיוא ךיא
 טלעטשעגנייא ימ ליפ ױזַא טימ זיא סָאװ גנונעדרָא עצנַאג יד ןרעטשוצ
 עקיזָאד יד .עגַארפיגנוציײהַאב רעד עגונב לעיצעּפס ןוא ,ָאטעג ןיא ןרָאװעג
 . ,ןילּפיצסיד עטלעטשעגנייא עצנַאג יד ןרעטשוצ ןעק גנונעדרָארַאפ

 יד ןבעג וצ ךייא ךיא טעב ,אבהל ףיוא ןדיימוצסיוא סעכלעזַא ידכ
 ןיא זַא ,ןענַאגרָא-ײצילָאּפ עדנגילרעטנוא ךייא יד וצ ןעגנוזייוונָא עקירעהעג
 ןדנעוו ךיז ,טפַאשטריװ-ָאטעג רעד עגונ ןענייז סָאװ ,ןטייהנגעלעגנָא עלַא
 ,רוטנַאדנעמָאק רעד ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד ךעלסילשסיוא טַארנדוי םוצ
 ,טקעריד ךיז ןדנעוו טינ ןוא

 טָאה ,לירּפַא ןט4 םעד ,תבש זַא ,עידומ ךייא ךיא ןיב קיטייצכיילג
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 טביולרעד ךיז ,רימ טימ גנוקידנעטשרַאפ רעד ןָא ,רַאנָאיצקנופיײצילַאּפ ַא

 ךיוא ,(לַאזיטרעצנָאק ןבענ) קָאטש ןטייווצ ןפיוא ןעָארויב עלַא ןסילש וצ

 יטסעפ רעד רַאפ העש ַא טימ ,טסייה סָאד ,רעגײזַא 6 -- עסַאק יד

 .טייצ רעטלעטשעג

 -ײצילָאּפ םעד ךצמ גנולדנַאה ערַאבזָאלרעדמוא ןַא זיא סָאד זַא

 ךייא זַא ,בילג ךיא .קפס םוש ןייק טינ טגילרעטנוא --- רַאנָאיצקנופ

 רעכלעוו ,טנַאיצילָאּפ ןופ ןעמָאנ םעד ןלעטשוצטסעפ ןייז רעש טינ טעװ

 .רדס טָארנדוי ןכרוד ןטמיטשַאב םעד ןרעדנע וצ טביולרעד ךיז טָאה

 ",ךירפ -- סעטַארױעדוי סעד ןַאמבָא

 רעד זיא 1942 רעמוז זַא ,וצרעד טריפרעד ףוס לכ ףוס ןבָאה ןעגנובייר יד טָא

 -סטיבעג ןכרוד זיא סנעג ןוא ןרָאװעג ןזָאלעגרעדנַאנופ קידנעטשלופ טַארנדוי

 ?ףעש-ייצילָאּפ ןוא רעייטשרָאפ ָאטעג, -- סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב רַאסימָאק

 ,טנַאדנעמָאק יײצילָאּפ סלַא -- רעלסעד

 יז לייו ,רעלסעד ןוא סנעג ןעוועג חצנמ ןבָאה טַארנדוי ןטימ ףמַאק ןיא

 רעד ןרָאװעג זיא סנעג ,ןשטייד יד טימ טקַאטנָאק ןקידנעטש ַא ןיא ןעוועג ןענייז

 רעייז ןופ ּפָארַא ןענייז ןדירפ טימ טַארנדוי רעד .ָאטעג ןרעביא רעשרעהנײלַא

 ,הלודג

 -טַארנדוי עקירעביא יד טינ ךיוא ,ןדירפ טקיטיײזַאב טינ רעבָא טָאה סנעג

 זיא דירפ ןוא ,ןטרָאסער ערעייז טימ טריפעגנָא רעטייוו ןבָאה עלַא .רעדילגטימ

 ,גנוטלַאװרַאפיָאטעג רעד ןופ רעטייל רעד ןרָאװעג

 ןטלָאװ יײצילָאּפ רעד ןופ ןילּפיצסיד ענרעזייא יד טינ ןעוו זַא ,ןבעגוצ זומ ןעמ

 קערש יד ,יײצילָאּפ רעד רַאפ ארומ יד .טייהרעקידעבעל ןסערפעגפיוא ךיז ןשטנעמ

 ףיוא ןײגקעװַא טכייל ןעק ןעמ ןענַאװ ןופ ,טסערַא-ייצילָאּפ ןיא ןלַאפוצנײרַא

 .ןשטנעמ יד טמיוצעג עקַאט טָאה ,(ןפָארטעג טּפָא טָאה סע יוװ) רַאנָאּפ

 -ספליה רעכעלרעדירב רעשידיי ַא ןביילב רעטייוו טלָאזעג טָאה ײצילַאּפ יד

 סָאד רעבָא ,טייצ רערעטיב רעד ןיא ןדיי יד ןרעטכיילרַאפ לָאז סָאװ ,טַארַאּפַא

 ,ןשטייד יד טלָאװעג טינ ןבָאה

 ךיוא רעבָא ןענייז ,יײצילָאּפ רעשידיי רעד דצמ ןטַאט ענעגנוווצעגפיוא ץוח ַא

 עכלעזַא זייוונטייצ ,ןטנַאיצילָאּפ ערעדנוזַאב ןופ ןטַאט עכעלקערש ןעוועג

 ,ןריגַאער טזומעג ןבָאה עדנעמָאקייײצילָאּפ יד טימ טַארנדוי רעד זַא ,עלַאטורב

 ןופ ענעמונעג ,ןטסיצילָאּפ רעביא ןטכירעג ןגעוו ןציטָאנ עקינייא ןבָאה רימ

 ,"תועידי-ָאטעג , יד

 י-טעברַא רעד .ןגָאלש רַאפ ףָארטש עברַאה .טכירעגיָאטעג

 ןייב רעד זַא ,קרַאטש ױזַא יורפ ַא ןָאטעג ץעז ַא טָאה .פ ללה טסיצילָאּפ

 ןכָאװ 3 -- לייטרוא רעד .,ןרָאװעג ןגיובעגסיוא זיא ןטסַאקיךרַאמ םעד ןופ

 .טּפשמעגֹוצ העיבתיטלעג עסיורג ַא ןוא ןטסָאק-טכירעג יד ןקעד ,טסערַא
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 ,ר רימידַאלװװ טסיצילָאּפ רענעזעוװעג רעד .ןרָאוועג לשכנ 2

 ,ףָאטש עיינ קיטש ןייא טעבנגעגוצ ןוא ןכַאז טרָאּפסנַארט ַא ןטיהעג טָאה

 ןענופעג םיא ייב ןענייז ןכַאז יד -- ןײײטשפרַאש ַא ןוא רעסעמ"-ריזַאר ַא

 .טסערַא ןכָאװ 3 .ןרָאװעג

 הצע ןַא טנעקעג טינ עדנעמָאק-יײצילָאּפ יד ךיז טָאה ,טנייש סע יװ 3

 טָאה יז ןוא ,ןטנַאיצילָאּפ יד דצמ םייהעג ןיא דחוש ןעמענ םעד טימ ןבעג

 טימ קריצַאב ןייא ןופ לַאנָאסרעּפ ןצנַאג םעד ןשיוט וצ ןסָאלשַאב רעבירעד

 טגָארט ןוא ןרעלסעד ןופ ןבירשעגרעטנוא זיא גנונעדרָארַאפ יד .ןטייווצ ַא

 ,23.9,1942 -- עטַאד יד

 .דחוש ןגעװ טּפשמ ַא 4

 טסערַא ןכָאװ 6 ןעמוקַאב טָאה .ס .ּפ טסיצילָאּפ ,רעטעברַא רענעזעוועג

 ,טעברַאידלַאװ ןופ ןעיײרפַאב םייב דחוש ןעמענ רַאפ ףָארטש קרַאמ 30 ןוא

 ןסנעג רַאֿפ קעטַאילביב

 ןטעבעג רע טָאה ,קיאור ןעוועג זיא ָאטעג ןיא ןוא ףעש ןעוועג זיא סנעג ןעוו

 ןבָאה ןינע םעד ןגעוו .קעטָאילביב ַא םיא רַאפ ןפַאשוצנייא רַאקעטָאילביב םעד

 : טנעמוקָאד ןקידנגלָאפ רימ
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 .484 רעמונ .ראק .ָאטעג רענליוו ןיא לַאז-ןעיײל ןוא קעטָאילביב,
 .סנעג 'ה רעייטשרָאפ ָאטעג םוצ

 ,דניירפ רעבושח

 יילבוד ןופ רעביא ךייא ךיא קיש ךערּפשעג רעזדנוא טימ תוכייש ןיא
 יד .שטייד ןוא שיסור ,שיערבעה ,שידיי ןיא רעדנעב 89 רעגַאלדןטַאק
 ןליו רימ עכלעוו ,קעטָאילביב רעד ןופ לייט ַא יו ךייא ךיא קיש רעכיב
 סָאװ ,ןצַאז עקינייא רעביא ךייא ךיא קיש ייברעד ,ןריטעלּפמָאק ךייא
 ךייא ךיא טעב רעכיב ענעטלַאהרעד יד ,ןטעלּפמָאק עלופ ןייק טינ ןדליב
 ,ןריטיווק

 .קורק .ה -- גנוטכַא טימ

 ,1942 רעבמעווָאנ 19 ,ענליוו ָאטעג .עגַאלײב 1

 רעכיב ןופ המישר

 .רעדנעב 58 -- (שיסור) ןארפע ןוא זוַאהקָארב -- עידעּפָאלקיצנע (
 .רעכיב 8 -- ַאידעּפָאלקיצנע ַאיַאקסיערװעי (
 .שטייד) ךוביגָאט -- רָאדָאעט לצרעה 6

 .רעדנעב 2 -- םולש טַא
 ,רעדנעב 3 -- שאוהי 5
 .רעדנעב 2 -- שמוח ןופ גנוצעזרעביא שאו 6
 .רעדנעב 2 -- תובשחמ לעב (



 .דנַאב 1--2 גנוצעזרעביא רעשידיי ַא טימ ך"ינת (8

 .דנַאב 1 - ח"ת תורזג (9

 .דנַאב 1 -- שיערבעה ,.ג רעבאלפ 0

 ,דנַאב 1 -- .ע יקסװַאשרַאװו 1

 ,דנַאב 1 -- .י דלעפנעזָאר 2

 ,דנַאב 1 -- .י .ש ןונגע 3

 .דנַאב 1 -- ןַאמרעטנוא .י -- םיבוט םימי ערעזדנא (4

 .דנַאב 1 -- שיסור -- ךוברעטרעוודמערפ (5

 .דנַאב 1 -- .ח יקסנילעיב 6

 .רעדנעב 2 -- ןיטנע .י ןופ עיגָאלָאטנַא ,ןטעָאּפ עשידיי (1

 1942 רעבמעווָאנ 9 ,רעדנעב 89 ןעמַאזוצ

 םנעג -- קנַאד ךיא ,ןטלַאהרעד רעכיב יד
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 זיוה-טסעוַא

 יד ןופ ךס ַא .עמרוטדָאטעג יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא לסעג רעדיל ןפיוא

 -קעװַא ,ָאטעג םעד ץוחמ עקטרופ רעד ךרוד ,זױה-טסערַא ןופ ןענייז עטריטסערַא

 ,רַאנָאּפ ףיוא טרָאד ןופ ןוא סעקשיקול ןייק ןרָאװעג טקישעג

 בָאה ךיא ןעוו ,געט רָאּפ ַא עמרוט ןיא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא לָאמנייא

 יצרַאה טימ ןבירשַאב ןעועג ןענייז טנעוו יד .סעיצקעפניזעד טכַאמעג טרָאד

 ןופ זַא קידנסיוו ,ךיז ןענעגעזעג עכלעוו ,ןשטנעמ ןופ ןטפירשפיוא עקידנסייר

 ,טיוט םוצ ייז ןעייג ןענַאד

 -רעד זיא רעכלעוו ,לעגייב ןַאטיּפַאק ןעוועג זיא זױה-טסערַא ןופ טנַאדנעמָאק

 ןענייז הריד ןייז ןופ רעטצנעפ יד .הריד ןיא ךיז ייב קילעפוצ ןרָאװעג ןסָאש

 ַא ןעמוקעגרָאפ ןגרָאמירפ ןסיוועג ַא ןיא זיא טרָאד .סַאג ענלַאװַאז ףיוא סױרַא

 םוצ וצ זיא רע ןעוו ,ןפָארטעג םיא טָאה ליוק עקידנעשזדנַאלברַאפ ַא ןוא יירעסיש

 רָאפ טמוק סַאג ןפיוא סָאװ ,ןָאט קוק ַא רעטצנעפ

 עכעלטע טימ .ץנעטסיזקעדָאטעג רעד ןופ ןכָאװ עטצעל יד ןיא ןעשעג זיא סָאד

 דיּפסמ קיצרַאה םיא סנעג טָאה לָאטיּפש םייב .ןסנעג ןסישרעד ןרַאפ רעירפ געט

 ךױא ןיש ןײלַא רע טעוװ רעטעּפש געט רָאּפ ַא ןיא זַא ,קידנסיװ טינ ,ןעוועג

 ,ןבעל טינ

 טול ,זױה-טסערַא ןיא עטלעטשעגנָא יד ןופ המישר יד ָאד ןעגנערב רימ
 ,1942 יַאמ טפלעה רעטייווצ רעד רַאפ עטלעטשעגנָא יד ןופ עטסיל-תוריכש ַא

 "עג רע טָאה רעירפ געט עקינייא טימ .49,423 םעד ןברָאטשעג זיא לעגייב ןַאטיּפַאק 1
 ,ןטעברַאיןַאב ןייק וצ ןייג וצ טינ יורפ ןיימ טנרַאװ

227 



 21,5 10 1,5 35,--- 4 דנַאנידרעפ לעגײב .1

 45,.208 1,0 1.5 2020 5 וװַאלסידַאלוװ יקצול 2

 20,5 160 15 2050 5 ַאסיַאר ןייטשניבור 3

 25,-- 110 140 20 7 קחצי ץזַאק 4

 2265 110 15 25,--- 8 קחצי ץיּפשא 5

 25.--- 8 עינַאס ֹווָאדימש 6

 25,--- 8 לאכימ דניקלַאז .1

 250 7 ןָאעל טסברעה 8

 22.65 160 1,5 25,--- 8 ןועמש ךָאלב .9

 2265 10 1,5 25.--- 8 ןבואר רעדיינש 0

 25.-- 110 140 250 7 ךלמ יקסינַאי 1

 225 110 1,5 25,--- 8 ןורהא יקסלעטשוב .2

280,650 0 7 1450 201,310 

 םעד ,"תועידייָאסעג , יד ןופ גוצסיוא ןַא רימ ןבָאה הסיפתיָאטעג רעד ןגעוו

 :טכירַאב ַא ןופ ףוס
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 הסיפת רעד ךרוד ןעגנַאגעגכרוד זיא (1942) רָאי בלַאה ןופ ךשמ ןיא ,

 -ףעד .טכירעג םעד ךרוד עטּפשמרַאפ טנעצָארּפ 2,5 .ה .ד ,ןָאזרעּפ 90 םיוק

 -סערַא עלַא ןופ טנעצָארּפ 13,4 רָאנ סָאװ ,טקַאפ רעד ךיוא ךיז טדניב טימ

 416 ןגעקַאד ,תעליתעמ 2 יו ערעגנעל ןפָארטש טַאהעג ןבָאה ןטנַאט

 -- טנעצָארּפ 45.0 ןוא העש 24 ןזיב טּפָארטשַאב ןעוועג ןענייז עטריטפערַא

 ןיא ןסקַאװעג קרַאטש רעדנוזַאב זיא עטריטסערַא לָאצ יד .תעליתעמ ייווצ

 ןובשח ןפיוא טייג סקּוװּוצ רעצנַאג רעד רעבָא ,(1427 -- זיב) ינוי שדוח

 ,(987) ךַאװ-רעיוט רעד ךרוד ענעטלַאהרַאפ ןופ

 ןענַאגרָא עויטַארטסינימדַא ןופ טיײקיטעט יד זַא ,גנוקרעמַאב רעזדנוא

 סרעדנוזַאב ךיז טיצַאב ,שיטסיטַאטס ןקירדסיוא לָאמ עלַא טינ ךיז טזָאל

 ,טמַא-ײצילָאּפ םוצ

 סָאמ רעניילק ַא רעייז ןיא ּפָא טלגיּפש 6 רעמונ עלעבַאט רעזדנוא

 רעייז יז זיא ,בגא .ןריווער-יײצילַָאּפ יד ןופ טייקיטעט עקיטרַאנדיײשרַאפ יד

 -טנַא ריװװערייײצילָאּפ ןטשרע ןופ קיטסיטַאטס ערעיונעג יד .טעלּפמָאק טינ

 ,ןטקַאפ עטנַאסערעטניא ןגעווטסעדנופ טלַאה

 רעסערג קידנטײדַאב זיא ןעיורפ עטפָארטשַאבישיאיײצילַאּפ לָאצ יד

 ןזיװעגסױרַא ןבָאה סנכערברַאפ עסיוועג .רענעמ עטפָארטשַאב לָאצ יד יו

 רַאורבעפ ןוא רַאונַאי ןיא .םישדח עסיוועג ןיא טייקוויסנעטניא ערעדנוזַאב ַא

 .סעטַאל ןָא ןייג רַאפ עטפָארטשַאב לָאצ יד סיורג סרעדנוזַאב ןעוועג זיא

 רַאפ עטפָארטשַאב יד טרָא ןטשרע ןפיוא סױרַא ךיז ןקור ץרעמ ןיא

 רעד רעביא םָארטש ןשירטקעלע ןצונ רַאפ רעדָא גנולקנוטרַאפ עטכעלש

 ןרעטש רַאפ עטפָארטשַאב לָאצ עטסערג יד ןעוועג זיא ןָא לירּפַא ןופ ,עמרָאנ

 -- -- -- .רעקרַאפ ןופ םיללכ יד ןטלַאה טשינ רַאפ ןוא ור עכעלטנפע יד

 ?,1943 רַאונַאי ,ָאטעג ענליוו



 ךַאוו-רעיוט

 ,ײצילָאּפ יד טמענרַאפ ײצילָאּפיָאטעג רעד ןיא לטיּפַאק רעדנוזַאב ץנַאג ַא
 זיא רעױט-ָאטעג סָאד ."ךַאװ-רעיוט , ןפורעג ,רעױט-ָאטעג סָאד ןטיהעג טָאה סָאװ

 -עניא ןופ ןוא טנַאיצילָאפ ןשיווטיל ַא ךרוד ןסיורד ןופ ןעוועג טכַאװַאב קידנעטש

 זיא ,עקטרופיגנַאגנײרַא רעד ןבענ ,רעיוט םייב ,יײצילַאּפ רעשידיי ךרוד קיניײװ

 טנַאדנעמָאק רעד טריטמַא טָאה טרָאד .ךַאװ-רעיוט רעד ןופ לַאקָאל רעד ןעוועג

 רעכלעוו ,ענוװָאק ןופ קישטנַאמרעגנוי ַא ,(וועל) סַאװעל ,ךַאװ-רעיוט רעד ןופ

 ייטסידַאס רעכעלשטנעממוא ןייז טימ טנכייצעגסױא טייצ רעד טימ ךיז טָאה

 ,גנואיצאב רעש

 ןוא ערעווש ַא ןעוועג זיא רעיוט םייב ײצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ טעברַא יד

 ,ץנעטסיזקעיָאטעג ןופ טנעמָאמ ןטשרע ןופ .עכעלטרָאװטנַארַאפ רעייז ַא קפס ילב

 ךַאז ןייק ןעמ רָאט ָאטעג ןיא זַא ,גנונעדרָארַאפ א ןבעגעגסױרַא ןשטייד יד ןבָאה

 טָאה לטימסנבעל ןופ .שינביולרעד רעייז ןָא ןגָארטנײרַא רעדָא ןריפניײרַא טינ

 ןבעגעג לעיציפָא טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד רָאנ ָאטעג ןיא ןריפניירַא טגעמעג ןעמ

 "רַאפ-ָאטעג רעד ןופ רעייטשרָאפ ַא ןעמענּפָא טגעלפ ןטקודָארּפ יד .ָאטעג ןרַאפ

 -עיצַאזיװָארּפַא-ָאטעג רעד .סעדַאלקס-ָאטעג יד ןיא סָאד ןריפניירַא ןוא גנוטלַאװ
 -עקלעפַאב רעד וצ ,ןכיק יד וצ טלייטעגוצ ןטקודָארּפ עקיזָאד יד טָאה טמַא

 | ,וו ,א .א גנור

 עמערָא יד טָא ךָאד טגעלפ ,בגא .ייוו-ןוא-ְדָא זיא -- בָאג סשטייד םעד רעבָא

 -רַאפ-ָאטעג יד לייוו ,ןומה ןטושּפ םעד ֹוצ ןעמוקעגנָא טינ ךיוא בָאג עשישטייד

 ,ןטקודָארּפ ןלייט עסיורג עיציזָאּפסיד ריא וצ ןעמונעגּפָארַא ךָאד טָאה גנוטלַאװ

 ,טָאטש ןיא טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא עלַא זַא ,רָאלק זיא רעבירעד

 ,ןטקודָארּפ עסיוועג ךיז טימ ןעלגומשניירַא ןווּורּפ ָאטעג ןיא ןײגנײרַא םייב ןגעלפ

 ךס ַא ןעגנַאגעגסױרַא ךעלגעטיגָאט ןענייז טָאטש ןיא טעברַא רעד וצ

 עלעסיב ַא טגנערבעגניײרַא ךיז טימ טָאה רעדעי ןעוו ,ןעיורפ ןוא רענעמ רעטנזיוט

 ,רעייא ,רעטוּפ ,שיילפ ,לעמ-ןצייוו ןוא -ןרָאק ,לּפָאטרַאק ,טיורב : יו ,ןטקודָארּפ

 יד ןופ ךס ַא .טַאז ןייז ָאטעג סָאד ןיוש טגעלפ .,וו .א .א ךלימ ,שיפ ,ןסנירג

 ,ןרָאװעג ןטיבעגסיוא רעדָא ןרָאװעג טפיוקרַאפ ךיילג ןענייז ןטקודָארּפ עטכַארבעג
 ןיא טָאה םעלַא םעד רעביא ,לדנַאה-ָאטעג רעד טלקיװטנַא ךיז טָאה םורַא ױזַא

 טסעג עטפָא רעייז ,תמא .ךַאוװ-רעיוט יד טַאהעג לָארטנָאק יד ייר רעטשרע רעד

 -טיל ערעדנַא ןוא סעצװָאּפַאטשעג ,רערומ ררוצ רעד ןייז ןגעלפ רעיוט םייב

 עקידנעמוקנָא יד טרילָארטנָאק גנערטש רעייז ןבָאה עכלעוו ,סענַאגילוכ עשיוו

 ןטימ טלָאצַאב דיי ןייא טינ טָאה ןלָארטנָאק עכלעזַא ייב .סעיטרַאּפ-רעטעברַא

 .ןבעל
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 -פיוא טוג טזומעג ןוא טפרַאדעג ךעלדנעטשרַאפטסבלעז טָאה ךַאװ-רעיוט יד

 ,טסּוװעג טינ לָאמנייק ךָאד ןעמ טָאה ףוס לכ ףוס לייוו ,ןטיה ןוא רעיוט םייב ןסַאֿפ

 .ןזייווַאב ךיז טעװ חצור רערעדנַא ןַא רעדָא רעד ןעוו

 ,ןַאד וליפַא ןטקודָארּפ ןדיי ןופ ןעמענוצ טגעלפ ,ךַאװ-רעיוט יד ,יז רעבָא

 -טיונ יד אקווד ייז ןבָאה ןעמונעגוצ .רענייק ןעוועג טינ רעיוט םייב זיא'ס ןעוו

 יד טימ טקַאטנָאק ןיא ןעוועג ייז ןענייז ןגעקַאד .טײלעמערָא יד ייב ךעלקעּפ

 ךרוד ןטקודָארּפ טימ קעז עצנַאג ןּפעלשנײרַא ןגעלפ עכלעוו ,רעלגומש עסיורג

 יד טָאה רעלגומש עקיזָאד יד ןופ .ךעלרופ ףיוא רעדָא סענילעמ ענעדיישרַאפ

 -ערעטניארַאפ ָאטעג יד זיא ךעלריטַאנ .לדנייב טוג א טקעלעגּפָא ײצילַאּפ-ָאטעג

 ןטקודָארּפ רעמ סָאװ ןריפניירַא ןוא ןגָארטנײרַא לָאז ןעמ זַא ,ןעוועג טריס

 ןעוועג זיא ,שממ ליומ ןופ ןסיב ןטצעל םעד עטסמערָא יד ייב ןעמענוצ רעבָא

 ,סעצווָאּפַאטשעג ןופ טייהנזעוװנָא ןיא ןָאטעג סָאד ןבָאה ייז זַא ,אלימ .קידתוירזכא

 זַא ןטעברַא קיסיילפ ױזַא ןיוש רעבָא ןגעלפ ייז .ןעוועג טינ הצע ןייק זיא

 ןגָאלשעג ןוא .םימד-תכיפש ךס ַא טפַאשרַאפ ךיוא ייז ןבָאה ןשטייד יד ןָא ןליפַא

 רעד טימ ךיז טָאה סאוועל רעגנוי ,רערַאד רעד .חצר תוכמ -- ייברעד ייז ןבָאה

 ןליפַא ןגָאלש ןוא ןתיממ טגעלפ רע .חצור ַא ןופ עיצַאטוּפער ַא ןברָאװרעד טייצ

 וליפַא זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא ךַאװ-רעיוט רעד ןופ תורקפה יד .ןעיורפ

 עװעמַאה ןגעוװ ןסנעג ייב ןרינעוורעטניא טזומעג ןיוש טָאה טַארנדוי רעד

 :ןסנעג וצ ןדירפ ןופ ווירב ַא רימ ןבָאה םעד ןגעוו .רעטימעג ערעייז

 ,487 רעמונ .גנולײטּפָא ענײײמעגלַא .טַארנדוי רענליוו,

 1942 לירּפַא 21 םעד

 | .טפירשּפָא

 .ָאטעג ןיא יײצילָאּפ רעד ןופ ףעש םוצ

 ןשיװצ ןטנעדיצניא רָאפ ןעמוק רעיוט ןכרוד ָאטעג ןיא גנַאגנײֹרַא םייב
 ןטנעדיצניא יד ןרעו טּפָא רעייז .ךַאװ-רעיױט רעד ןוא רעייגניירַא יד

 עקיטכיזרָאפ טיג בילוצ רָאנ ,תוביס עוויטקעיבָא ךרוד טינ ןפורעגסױרַא

 -רעױט רעד ןופ רעטייל ןופ טייקטציירעג רעקיטיונמוא ןוא ןעגנולדנַאה

 ןטנָאמרעדנבױא םעד ףױא טײקמַאזקרעמפיוא רעזדנוא ןדנעוו רימ .ךַאװ

 .עגַאל יד ןרינַאס וצ ידכ ,ןעלטימ ןעמעננָא ךייא ןטעב ןוא

 ".ךירפ -- טַארנדוי ןופ רעציזרָאפ

 -עברַאטימ ענייז ןעוועג ןענייז ױזַא ,ךַאוװ-רעיוט ןופ טנַאדנעמָאק רעד יו

 זיא סָאװ ןדעי ןענעגרה ןוא ןגָאלש ןגעלפ ייז .ןטידנַאב ,סעקינווָאּפַאל -- רעט

 יז ןבָאה ןטקודָארּפ ערעסעב ענעמונעגוצ יד .טנעה ערעייז זיא ןלַאפעגניײרַא

 -לעזעג ןיא ןרָאװעג טקישעגרעביא ןענייז ערעדנַא עלַא ,ךיז ןשיוװצ טלייטעצ
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 יד ןיא רעדָא וויטַארעּפָאָאק ןשיאיײצילָאּפ ןיא ,טעטימָאק-ספליה ןכעלטפַאש

 ,ןטלַאטשנַא-רעדניק

 -רעיוט יד רעבָא ,יײצילָאּפ ענײמעגלַא יד טַאהעג טנייפ גונעג ךָאד טָאה'מ

 -- ןדירפוצ ןעוועג ךַאוװ-רעיוט רעד ןופ זיא רענייא זיולב .טסַאהעג ןעמ טָאה ךַאוו

 ,רערּומ ררוצ רעד

 טכירעג-ָאטעג

 יָאטעג ןופ טיײקיטעט יד טריזירעטקַארַאכ סָאװ ,עלעבַאט ַא ןצציזַאב רימ
 ,טכירעג

 .ָאטעג רענליוו ןיא טמָא רעשיטסיטַאטס

 ,טכירעגיָאטעג

 4 רעמונ עלעבַאט

 1942 רָאי ןבלאה ןטשרע ןיא טכירענ ןופ טייקיטץעט

 רעטכירילצנייא :םינינע עלענימירק

 רעטכיר'ייצילָאּפ 115 םינינע לָאצ
 ןענָאזרעּפ לָאצ = םינינע לָאצ 172 ןענָאזרעּפ לָאצ

 :םינינע עלענימירק ןיא ןלייטרוא

 14 ןטסערַא

 183 0 15 טסערַא ןוא ףָארטשיטלעג

 8 ןעגנונערָאװ

 6 ףָארטשיטיוט

 4 ןזָאלעגיירפ

 13 טרילונַא

 10 ףָארטשיטלעג ןופ ךיוה

 79 םינינע עליוויצ ןופ לָאצ

 16,2 תועיבת ןופ ךיוה

 לצילַאֿפ רעד ןיא עקטסישט

 ןיא עיצולָאװער ַא ןעמוקעגרָאפ ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןיא זיא 1942 ינוי ןיא

 טלקיװטנַא טָאה סע סָאװ ,טײקיטעטידנַאטשרעד רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ

 יַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעטקינײארַאפ רעד ןופ טנַאדנעמָאק-עציװ רעד ,ןַאמזַאלג

 ,עיצַאזינ

 רוטּפ םיא ןופ ידכ .ָאטעג ןיא ןענַאמזַאלג ןבָאה טלָאװעג טינ טָאה סנעג

 ןוא גנולײטּפָא-תוריד רעד ןופ רעטייל סלַא טקיטיײזַאב םיא רע טָאה ,ןרעװ וצ
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 -קירוצ ןיילַא זיא ןַאמזַאלג ןענַאװנופ ,דלַאװ ןיא טעברַא ףיוא טקישעגסױרַא םיא

 ,ןעמוקעג

 טליפעג ןעמ טָאה ָאטעג ןיא .עקיאורמוא רעייז ןעוועג ןיוש ןענייז ןטייצ יד

 סע .טרידיוװקיל ןעוועג ןיוש זיא ענליוו םורַא ץלַא .םערוטש ןקידנעמוקנָא ןַא
 .ָאטעג ןופ ןעהעש עטצעל יד טרעטנענרעד ךיז ןבָאה

 -מיס ענעפָא ןַא ןזיװעגסױרַא טָאה ןטנַאיצילָאּפ לָאצ עסיוועג ַא יו ,תויה

 רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד 1943 ינוי ןטס27 םעד זיא ,ןענַאמזַאלג וצ עיטַאּפ

 לייט ַא ,ןרָאװעג טקיטייזַאב ןיא ןטסיצילָאּפ לָאצ ַא ,עקטסישט ַא ײצילָאּפ

 ערעדנַא ףיוא ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא ןענייז ליפ ןוא ןרָאװעג טרידַארגעד זיא
 ,רעטרע-טסניד

 :לעפַאב רעלופ רעד זיא טָא

 5020 רעמונ ,19423 ינוי ןטס7

 9 רעמונ ףעש-ייײצילַאּפ ןופ גנונעדרָאראפ

 טגַאזטנַא 1943 ינוי ןטס27 ןופ ןרעוװ ןטנַאיצילָאּפ עקידנגלָאפ : ןעגנואײרפַאב

 : טסניד-יײצילָאּפ ןופ

 .קיוודול רעסַאװצלַאז -- ךַאװ-רעיט רעד ןופ רעטיילטסניד רעד (4

 .(ךַאוװ-רעיוט) לאילמג ןַאמרוטש טנַאיצילַאּפ רעד (2

 ,םייח יקסול טנַאיצילָאּפ רעד 43

 ,(יצילָאּפ-"סיליײק, רעד ןופ) קיזייא ךוברעװַא רעטיילטסניד רעד (4

 .ַארימ אריּפַאש -- יײצילָאּפ-לַאנימירק רעד ןופ ןירַאטערקעס יד (5

 .ארימ ַאקסנַאינַאג -- טמַאייײצילָאּפ ןיא עטלעטשעגנָא יד (6

 ,לארשי קילָאנַא ריווער-ײצילַאּפ 1 ןופ טנַאיצילָאּפרעבָא רעד (

 .קחצי קלאקנייטש -- ריװער-יײצילָאּפ ןטשרע ןופ טסיצילַאּפ רעד (6

 קישטװַאשרַאװ -- יײצילָאּפ-רעטעברַא רעד ןופ טסיצילָאּפרעבָא רעד (9

 .שריה

 .איליא ראקסעפ -- ריוװעריײצילָאּפ ןטייווצ ןופ טסיצילַָאּפ רעד 0

 .ןיבור רענזערד -- ײצילָאּפילַאנימירק רעד ןופ טסיצילָאּפרעבָא רעד 1

 רעטײלסטּפַאשטריװ םוצ ןבעגּפָא ףכית ןפרַאד עטנכערעגסיואנביוא יד

 -ינוא-יײצילַאּפ ,רעדנעב-יײצילַאּפ ,ןעלטיה עשיאיײצילַאּפ ערעייז רעקאוו .ד

 ,ײצילַאּפ רעד ןופ ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא עלַא ןוא ןעמ'רָאפ

 : סעיצַאנימָאנ עיינ 2
 טרעװ ,השמ יקסװָאקסי -- ךַאװי-רעיױט ןופ טנַאשזרעס רעד (

 | .רעטיילטסניד סלַא טרינימָאנ ינוי ןטס27 ןופ

 -ווַארק -- "סילייק, ןיא ךַאװיייצילָאּפ רעד ןופ טנַאשזרעס רעד (2

 .רעטיילטסניד סלַא טרינימַאנ טרעוו ,רעזייל יקסנישט

 -- "סילייק, ןיא ךַאװ:יײצילָאּפ רעד ןופ טסיצילַאּפרעבָא רעד 6

 .טנַאשזרעס סלַא טרינימָאנ טרעוו ,בייל שטיװָאקטָאלס

32 



 ,םיסקַאמ לַאטנעזָאר -- ײצילָאֿפסטעברַא רעד ןופ טנַאשזרעס רעד 4

 ,רעטייל-טסניד סלַא טרינימָאנ טרעוו

 סלַא טרינימָאנ טרעו ,סקַאמ שטיוװעסור טסיצילָאּפרעבָא רעד 5

 ,טנַאשזרעס

 : ןעגנוצעזַאב 3

 ,ריאמ שטיוועלומש -- ײצילָאּפ-טעברַא רעד ןופ טנַאשזרעס רעד 4
 .ךַאװ-רעיוט רעד ןיא טמיטשַאב ינוי ןטס28 ןופ טרעוו

 ןופ טרעװ ,םייח לשעלפ -- זױה-טסערַא ןופ טנַאשזרעס רעד (2
 .ךַאוװ-רעיוט ןיא טמיטשַאב ינוי ןטס8

 ןמלז רעקאס --  ײצילָאּפ-לַאנימירק רעד ןופ טסיצילַאּפ רעד (3
 ,ריווער ןטשרע ןיא ןגָארטעגרעביא ינוי ןטס28 ןופ טרעוו

 קנימ -- ײצילָאּפרעטעברַא רעד ןופ טסיצילָאּפ-רעטעברַא רעד 4
 .קריצַאב-יײצילָאּפ ןטייווצ ןיא ןגָארטעגרעביא ינוי ןטס28 ןופ טרעוװ ,דוד

 ,סקַאמ שטיוועסור -- עלעטשיסגַארטפיױא רעד ןופ טנַאשזרעס רעד (5
 ,ײצילַאּפ-רעטעברַא רעד ןיא ןגָארטעגרעביא ינוי ןטס28 ןופ טרעוו

 ,רעלסעד ףעש-ייצילַאּפ :; ןבירשעגרעטנוא

 אטעג ןיא ןבעל-יווטלוק

 סָאד ןריזינַאגרָא וצ ןביוהעגנָא טָאה'מ ןוא ָאטעג ןיא ןיירַא זיא'מ רָאנ יו

 ןעעזעגנָא רעייז ַא ןעמונרַאפ ןעמעלבָארּפ-רוטלוק יד ןבָאה ,ןבעל עכעלרעניא

 ,טרָא

 טרירטנעצנָאק ָאטעג ןופ סעיצוטיטסניא-רוטלוק עלַא ךיז ןבָאה הליחתכל

 קעטָאילביב רענעזעוועג רעד ןופ ןינב ןיא ,6 ַאנושַארטס ףיוא -- טרָא ןייא ןיא

 רעד ,לַאז-ןעייל רעסיורג ַא ,קעטָאילביב יד ןעוועג זיא טרָאד ."הלכשה יציפמ,
 : ןרעטַאעט ,ןלוש ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענייז טייצ רעד טימ .םּועזומ רעד ,וויכרַא

 רעשידיי -- ןרָאכ ,רעטסעקרָא רעשינָאפמיס ַא ןוא ןטרעצנָאק ,עיווער ןוא עמַארד

 -ַאגרָא ךיוא ןענייז סע ,וו .א .א ןעגנולעטשסיוא ענעדיישרַאפ ,רעשיערבעה ןוא

 עלַא יד ןבעל ןשירעלטסניק ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא ןסרוקנָאק ןרָאװעג טריזינ

 רעד ןיא ןבָאה ןוא "הלכשה יציפמ, ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סעיצוטיטסניא

 .'6 ַאנושַארטס ףיוא ךיז ןעניפעג סָאװ ןטמַא עלַא , :ןסייהעג טייצ רעטשרע

 קעטָאילביב

 ןיא טעברַא"רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ עיצוטיטסניאד ןסַאמ עטסקיטכיוו יד

 ,(סַאג רעקצינמָאק) 6 ַאנושארטס ףיוא זיוה סָאד .קעטָאילביב יד ןעוועג זיא ָאטעג

 הקדצ רעד וצ רעירפ טרעהעג טָאה ,עקטַאי-םירוּפ יד לָאמַא ןעוועג זיא'ס וו
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 ,",ר7 לירפא ןפ"אא ,ר קיטנוו . ;1 רעמא עט" טעג

 ם א ר ג ץ רק
 רעמ סעקרָא" ערארפסע 4

 ' קראמ ןסיסרעפ ןסיוא - "כלפעק /ש |

 | ץנאמ א - ססארכ /ג
 טראמ רענימנערָאלּפ = יוופ}/ג

 רעריײ סתלַאפ עסיסור ןופ ירֹופֲאּפ /ד

25.= 

 גאס 6 ליװ ץנאטב יד - ף"ןרַב
 ןוא אקסהאהיל 5 סיוא ןריפ) ֵּ ײ 3

 שפיװרוג 8

 ף" רעקיבײא רעד = ימ)יל
 רעכאילבכ ,ש םגעל 8 וע .פ

 םניבור ארֲַאד םגניז יפ אר , | | ג1אפ =  לאמגנו ט

 סג א ג סעװ ר"יא - ריורג ,כ
 ָאריורג ,2 םי12 טיפ : ֿ

 גרעגנמור ,("םיוג"ש ,4200.0 -  םכילעיסולח

 | יטטפע - אקסגפא טעפעפק יקינ רץרפלקוטשטש טיפ

 םמברעה ןָאעל ;עיפנארעמגָאק
 ָאטעג ןיא טרעצנָאק-טרָאװ ןוא -ליּפש ןופ םַארגָארּפ

 ,טעטימָאק רעשידיי רעטשרע רעד .הליהק רעשידיי רעד וצ רעטעּפש ןוא "הלודג
 ןיא טצעזַאב טרָאד ךיז טָאה ,ןשטייד יד ייב ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא סָאװ
 ,"הלכשה יציפמ , רעד ןֹופ קעטָאילביב עקיזיר יד ןעוועג זיא תונכש ןיִא ,הריד ַא
 ךָאירעּפ ןטשרע ןיא ןיוש ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו ןופ ,רעכיב טנזיוט 45 ַא טימ
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 רעטנעצ רעד ןרָאװעג קעטָאילביב יד זיא ָאטעג ןיא .לייט ןטסערג םעד ןעמונעגוצ

 .ןבעל-רוטלוק ןכעלטלעוו ןשידיי ןופ

 יד ךרוד זיא ,ינסארק שּוווייפ -- "הלכשה יציפמ,, ןופ רַאקעטָאילביב רעד
 רעדילגטימ יד טימ ןעמַאזוצ ןינביקעטָאילביב ןופ ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןשטייד

 .ָאטעג ןיא ןײגנײרַא ןרַאפ ךָאנ טעטימָאק ןשידיי ןופ

 ,ןעמונעגוצ םיא טָאה ןעמ ןעוו .שאלאכ רעטסיגַאמ ןעמונרַאפ טָאה טרָא ןייז

 ,ךָאלב .י ןעמונרַאפ ןטסָאּפ םעד טָאה

 ,ָאטעג ןיא ןײגניײרַא ןופ טנעמָאמ ןזיב ןעוועג זיא ױזַא

 ןופ קורק .ה ןרָאװעג קעטָאילביב רעד ןופ רעריפנָא רעד זיא ָאטעג ןיא

 ,עשרַאוװ

 ןרַאפ ןבירשעג טָאה קורק סָאװ ,טכירַאב ןטשרע ןופ ףוס םעד ןציזַאב רימ

 ןכָאװ ייווצ עטשרע יד רַאפ טסייה סָאד ,1941 שדוח רעבמעטּפעס רַאפ ,טַארנדוי
 :טגָאזעג טרעו טרָאד .טייקיטעט

 -רעביא ןענייז ,טייצ רעד רַאפ ןסָאלפעגנייא ןענייז סָאװ ,רעטלעג עלַא;
 טַאירַאטערקעס רעד טָאה ללכב .טַארנדוי ןופ עסַאק ןיא ןרָאװעג טקישעג
 בױהנָא םייב .6 ַאנושַארטס ףיוא ךיז ןעניטעג סָאװ ,ןטמַא עלַא טנידַאב
 ,ָארויב עשיטסיטַאטס יד ,לַאז-ןעייל רעד : קיטעט ןרעוו רעבָאטקָא שדוח ןופ
 ןעמוק ןלעװ ןטכירַאב עקידרעטייוו .יירעדניבנייא יד ןוא לדנַאה-רעכיב רעד
 | ,ךעלשדוח

 קורק .ה :טַאירַאטערקעס ןרָאפ |
 ?,1941 רעבָאטקָא ןט10 םעד ,ענליוו

 סָאװ ,1941 שדוח רעבָאטקָא רַאפ ןקורק ןופ רימ ןציזַאב טכירַאב ןלופ םעד

 ָאטעג ןיא טייקיטעטירוטלוק רעד ןגעוו דליב ץנַאג ןוא קיטײזלַא ןַא זדנוא טיג

 ,ץנעטסיזקע ריא ןופ ןכָאװ עטסרעווש ןוא עטשרע יד ןיא

 ןטמא עלא ןופ 1941 רעבָאטקָא שדוח ןראפ טכיראב

 6 אנושארטס ןופ לאקָאל ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ

 קעטָאילביב (4

 גנוגעװַאב יד .געט 24 -- שדוח ןופ ךשמב קיטעט ןעוועג זיא קעטָאילביב יד
 :ַאזַא ןעוועג זיא רענעייל יד ןופ

 ןפױוא .ןטנענָאבַא 1492 ןעוװעג 1941 רעבָאטקָא ןט1 ןפױא .ןטנענָאבַא .א
 ןטנענָאבַא 258 ןבירשרַאפ ךיז ןבָאה שדוח ןופ ףיֹול ןיא .1729 רעבָאטקָא ןטס1
 247 ןעמוקעגוצ שדוח ןיא זיא לכה'ךס .ךעלגעט רענעיײל 15 -- ךעלטינשכרוד
 .ןטנענָאבַא
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 7806 ןרָאװעג ןבעגעגסורַא זיא שדוח ןצנַאג ןרַאפ .רעכיב ענעבעגעגסױרַא .ב

 :ןכַארּפש ןיא םעד ןופ .ךעלגעט 225 ךעלטינשכרוד .רעכיב

 לכה ךס .שילגנע שיזיוצנַארפ שיסור .שיװטיל שיאערבעה שידי שיליפ

706 2 5 87 67 6 1306 01 
1004 0: 1.2 056 0,8 1672 2 

 -ףעדניק םעד ןופ .קיטסירטעלעב זיא רעכיב ענעבעגעגסױרַא יד ןופ 996
 ,26.290 -- (ןעמַאזוצ ןכַארּפש עלַא ןיא) רוטַארעטיל

 רעד רַאפ ןרָאװעג טריזירַאטנעװניא זיא שדוח ןרַאפ .א .טעברַא עכעלרעניא

 ,30 -- שיווטיל ,25 -- שיסור ,819 -- שידיי ןיא םעד ןופ .רעכיב 1214 קעטָאילביב

 .33 -- שילױּפ ,124 -- שטייד ,148 -- שילגנע ,125 -- שיזיוצנַארפ

 זיא לכה ךס .רעכיב 1352 ןרָאװעג טריזירַאטנעװניא ןענייז לַאז-ןעייל ןרַאפ .ב
 .רעכיב 2.666 ןרָאװעג טריזירַאטנעװניא

 ןדנובעג טָאה ,רעבָאטקָא ןטס25 םעד טייז טעברַא עכלעוו ,יירעדניבנייא יד .ג
 : ,רעכיב 21 ןדנובעגרעביא ןוא

 -עג ןסירעגפיוא לָאמ 2 לַאקָאל רעד זיא ָאטעג ןיא ןשינעעשעג יד בילוצ .ד
 טעברַא עסיורג ַא ןריפכרודַא ןעגנּוװצעג ןעוועג ריִמ ןענייז לָאמ עדייב ןוא ןרָאװ
 .וװ .א .א ןטרַאקרטנענָאבַא ,רעכיב ,סעצילָאּפ יד גנונעדרָא ןיא ןעגנערבקירוצ ןופ

 ןסנַאניפ

 -מעטּפעס ןיא ,לָאצּפָא ןופ :ןסָאלפעגנייא זיא קעטָאילביב ןופ עסַאק ןיא .א
 ןופ .לבור 2430 -- ןעמַאװצ ;לבור 1317 -- רעבָאטקָא ,לבור 2113 -- רעב
 -- ןעמַאוצ ;14865 -- רעבָאטקָא ןיא ,לבור 6407 -- רעבמעטּפעס ןיא :;עיציוק
 ,לבור 11,702 -- לכה-ךס רעניימעגלַא ,2

 -מעטּפעס רַאפ סעיציוק ןלָאצקירוצ ףיוא ןבעגעגסיוא טָאה קעטָאילביב יד (ב
 ,153,43 -- ה"ס 1188.423 -- תואצוה ענעדיישרַאפ ,לבור 565 --- רעבָאטקָא ןוא רעב
 ןענייז טַארנדוי ןיא .ר 10.998,57 -- ןסָאלפעגנייא זיא טַארנדוי ןופ עסַאק ןיא
 -קירוצ .ר 8.272 רעבָאטקָא ןוא רעבמעטּפעס רַאפ ענעסָאלפעגנייא : סעיציוק ןַארַאפ
 ,1.07 -- טַארנדוי ןופ עסַאק ןיא ,565 עטלָאצעג

 ןבעגוצסױרַא ףיוא קיטרַאפ קידנעטשלופ ןיוש זיא לַאזןעיל רעד .לַאז ןעייל
 -ילרּפָא ןופ ןקיסעלכַאנרַאפ ןבילוצ ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא גנונעפערעד יד .רעכיב
 רעטעמ 76 טרילַאטסניא ןיוש זיא לַאזןעייל ןיא ,לַאקָאל ןופ טפלעה עטייווצ יד ןקינ
 ףעסױא ,רעכיב 2000 ייב טלעטשעגנײרַא ןיוש זיא סע עכלעוו ןיא ,סעצילָאּפ
 .ןענָאקיסקעל ןוא סעידעּפָאלקיצנע ייר ַא

 ָארויביוסערדַא 2

 יּפעס ןטס230 ןזיב .סיירעביאיגָאטימ ןָא געט 24 קיטעט ןעוועג זיא ָארויב יד

 ןט31 םעד .ןסערדַא 10,072 ןופ עקעטָאטרַאק ַא טָאהעג ָארויב יד טָאה רעבמעט

 -- לכהיךס ,4000 ןוא 18,047 רעפיצ םוצ ןעגנַאגרעד עקעטָאטרַאק יד זיא רעבָאטקָא -

 .ןסערדַא 7



 קידנעטשלופ עקעטָאטרַאק יד טרעװ ָאטעג ןיא ןשינעעשעג יד בילוצ ,טציא

 יז ,ןטנַאסערעטניא 648 שדוח ןרָאפ טקידילרעד טָאה ָארויב יד ,טעברַאעגרעכיא

 -רעדנַאנופ ,ןסערדַא ןופ רעכוז טימ ץנעדנָאּפסערָאק עכעלטפירש טריפעג ךיוא טָאה

 .סרעגערפנָא וצ סרעפטנע ןבעגעג ןוא ןגַארּפנָא טימ ווירב טקישעג

 רדע טימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג ָארויבױסערדַא יד זיא רעבָאטקָא ןט14 ןזיב

 ןוא סעטסיל ןעגנָאהעגסױרַא שיטַאמעטסיס ןרעװ סע .2 ָאטעג ןופ ָארויבױסערדַא

 יד .טניירפ ןוא עטנעָאנ ךרוד טכוזעג ןרעוו עכלעוו ,ןענָאזרעּפ טימ ןעגנודלעמ

 -הכולמ עשיווטיל ןוא עשישטייד יד דצמ טצונעגסיוא טפָא רעייז טרעוו ָארויב

 | .סעיצוטיטסניא

 טַאיװַאטערקעס 3

 טקישעגסױרַא ןוא וויוב 22 ןטלַאהרעד טַאירַאטערקעס רעד טָאה שדוח ןֹרַאפ

 לָאמ ייווצ טַאירַאטערקעס רעד זיא ָאטעג ןיא ןשינעעשעג יד טימ תוכייש ןיא 6

 ענעסָאלּפעגנײרַא עלַא .סנדָאש ערעסערג ייד ַא ןעוועג זיא סע .ןרָאװעג טרעטשעצ

 .טַארנדוי ןופ תושר ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןענייז שדוח םעד ךשמב רעטלעג

 ,ענליוו ןיא ןלַאירעטַאמ ןעלמַאז ןבױהעגנָא ןיוש טָאה טמַא רעשיטסיטַאטס רעד

 ?,1941 רעבמעווָאנ ןט12 םעד

 ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןטמא עלא ןופ טכיראב-עיצאמרָאפניא
 6 אנושארטס ןופ לאקָאל ןיא

 קעטָאילביב
 "הלכשה יציפמ , קעטָאילביב יד טָאה 1929 רָאי ןיא גירק ןופ ךורבסיוא םייב

 -גַארּפ ,שטייד ,שיסור ,שיערבעה ,שילױּפ ,שידיי ןיא רעכיב 45,000 ייב טלייצעג
 .שיווטיל ןוא שילגנע ,שיזיוצ

 :ןפיוא ןקידנגלָאפ ףיא טלײטעג ךיז טָאה רצוא-רעכיב רעקיטלָאמעד רעד
 ,18,000 -- ששיסור ,10:000 -- שילױּפ ,58500 -- שיערבעה ,10.000 -- שידיי
 .רעכיב 45,000 -- לכהיךס ,500 -- שיזיוצנַארפ ,500 -- שילגנע ,500 -- שיווטיל

 םתס ןוא .זקעילּפָאד ןופ וויכרַא ןַא ןַארַאפ קעטָאילביב רעד ייב זיא םעד ץוח
 .ןרַאלּפמעזקע 20,000 -- ןלייצ סָאװ ,רעכיב

 -ןעיײל ַא רַאפ רעכיב ענעבילקעגוצ םוכס ַא טַאהעג ךיוא טָאה קעטָאילביב יד
 ןוא קרעװ עלופטרעוו ליפ רעייז ייז ןשיוצ .דנעב טנזיוט טפערטַאב רעכלעוו ,לַאז
 .ַאקינַאוטיל לָאצ עסיורג ַא

 יד טָאה ,ָאטעג םעד ןופ ןפַאש ןזיב (1941) יני ןט23 ןופ טייצ רעד רַאפ
 ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא'ס .א :ןירעד ,רעכיב 2090 זיב ןרָאלרַאפ קעטָאילביב-טנורג
 יב .ב ;(גנולײטּפָא עשישטייד ןוא עשיזיוצנַארפ ,עשילגנע יד) רעדנעב 1500 זיב
 ,(1) ינוי ןט7 ןופ טײצ רעד רַאפ .ג ;4000 ךרע ןַא ןבילברַאפ זיא רענעייל יד
 ךרע ןַא ןרָאװעג םלענ זיא ,ןכָארבעגּפױא ןרָאװעג ןענייז ןריט-קעטָאילביב יד ןעוו
 ןרָאװעג טּפעלשעצ זיא ָאטעג ןופ געט ייוצ עטשרע יד רַאפ .ד .רעכיב 0
 ,רעכיב 9000 -- לכהיךס ,0

 דנַאטשוצ ריא זיא .י .ה רעבמעטּפעס ןט8 םעד קעטָאילביב יד ןעמענרעביא םייב
 זיא'ס ,לעוטקַא טינ ןרָאװעג ןענייז ןגָאלַאטַאק יד ,סָאַאכ רעקידנעטשלופ -- ןעוװעג
 .ןישַאמ-ביירש עשיניײטַאל יד ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ ךיוא
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 :ןעוװעג ןענייז ןטעברַא עטשרע יד

 ;סעצילָאּפ יד ףיוא ייז ןלעטשנייא .א :גנונעדרָא ןיא רעכיב יד ןעגנערב

 -קעלעס ַא ןריפכרודַא .ג ! ןרָאװעג טקידעשעצ ןענייז סָאװ ,רעכיב יד ןעזכרודַא .ב

 .רעכיב ןופ ביילקוצ םייב עיצ

 ןופ ןגָאלַאטַאק עשירָאזיװָארּפ ייווצ ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ ןענייז טנייה זיב

 .שיווטיל ,שיסור ,שידיי ןיא ; קיטסירטעלעב'

 ןרָאװעג טלײטעגוצ זיא געמרַאפ-קעטָאילביב ןופ זיולב םעד ןליפוצסיוא ידכ .א

 ,לַאירעטַאמ-װיכרַא ןופ רעכיב טנזיוט עכעלטע ןריגָאלַאטַאק ןוא ןריזירַאטנעװניא םוצ

 ןט15 ןופ .ה .ד ,טייקיטעט רעטײנַאב רעזדנוא ןופ ןכָאו ייווצ עטשרע יד רַאפ

 -גייא ,רענעייל 1485 ןבירשרַאפ קעטָאילביב ןיא ךיז ןבָאה ,רעבמעטּפעס ןט20 ןזיב

 טציא טרעוװ ךעלגעט .לָאצּפָאשדוח לבור 1.50 ןוא עיציױק לבור 5 וצ קידנלָאצ

 טנעיילעג .רעדניק ןענייז רענעייל בור סָאד ,רעכיב 400 טינשכרוד ןיא טלײטרַאפ

 .(7500 ךֹרע ןַא) שילױּפ -- ךעלכעזטּפױה טרעוו

 קיטסיטַאטס עיױנעג ַא טלעטשעגנייא ןיוש טרעוו רעבָאטקָא שדוח ןרַאפ .ב

 ןרָאװעג טריפעגנייא ןענייז קינכעטיקעטָאילביב רעד ןיא .רענעייל ןוא ךוב ןופ

 -געצ ןוא ,רעכיב ןבעגסױרַא ןופ םעטסיס רעטרעלענשרַאפ :;סעיצַאװָאניא ייווצ

 ,ךַארּפע ןופ קיגנעהּפָאמוא ,רעכיב ןריזירַאטנעװניא ןופ םעטסיס רעטריזילַארט

 . ..טַאמרָאפ ןוא לײטּפָא

 יפיונוצ טימ ןעמונרַאפ ךיז קעטָאילביב יד טָאה טיײצ-טכירַאב רעד רַאפ .ג

 טלמַאזעג רימ ןבָאה רעכיב יד .וװ ,א .א ןעגנופַאש-רוטּפלוקס ,רעדליב ,רעכיב ןעלמַאז

 ןעגנוניוו יד ןיא רעדָא רעזייה ענעזָאלרַאפ יד ןיא רעטייוו ךיוא ןעלמַאז ןוא

 רעבמעטּפעס ןט20 ןזיב .ָאטעג ןופ רעניוװנייא יד ךרוד ןרָאװעג טצעזַאב ןענייז סָאװ

 םירפס יד .םירפס עזעיגילער ןוא רעכיב לָאצ עסיורג ַא ןרָאװעג ןענופעגסיוא זיא

 ירעכיב עסיורג ייווצ ןרָאװעג ןענופעג ןענייז סע .ןזיולק ענעדיישרַאפ ןופ ןעמַאטש

 ןופ 7 עקסדיל ףױא רעצעזטפירש ןוא ץנַארקנעזַאר :ןבַאגסױא יד ןופ סרעגַאל

 קירעהעג ןרעוװ סָאװ ,קרעוו-טסנוק ייר ַא תושר רעזדנוא ןיא ןיוש ךיז ןעניפעג םעד

 ,ןטיהעגפיוא

 ָארויביןסערדַא 2
 ןריזינַאגֹרָא ןופ םוידַאטס ןיא ָארויב יד ךיז טניפעג רעבמעטּפעס ןט20 ןזיב

 -סיגער רענעגייא ןופ .א :רעבמעטּפעס ןט20 ןזיב ץיזַאב ריא ןיא טָאה יז .ךיז
 ;ןסערדַא 6,772 -- עיצַארטסיגער רעשיאייצילַאּפ ןופ .ב ; ןסערדַא 3,300 -- עיצַארט
 -מעטּפעס ןט20 ןזיב ןט16 ןופ טיײציטכירַאב רעד רַאפ .ןסערדַא 10,072 -- לכה-ךס
 ןרָאװעג טרעפטנעעג זיא'ס ןוא ןטנַאסערעטניא 532 ןעמונעגפיוא ָארויב יד טָאה רעב
 .ןגָארּפנָא ענעדיײשרַאפ ףיוא ןלַאפ 200 ךרע ןַא ןיא

 רעד טימ גנודניברַאפ רעכעלטפירש ַא ןיא ןענַאטשעג ךיוא זיא ָארויב יד
 יײר ַא ןעגנָאהעגסױרַא זיא ָארויבןסערדַא ןיא .2 רעמונ ָאטעג ןופ ָארויב-ןסערדַא
 רענעמ ןופ ןסורג קילדנעצ רָאּפ ַא ןוא ,טכוז ןעמ עכלעוו ,ןעמענ טימ סעטסיל
 ".ןעיורפ ערעייז וצ

 ךױא ךעלנײשרַאװ ,ץיטָאנ עטייווצ ַא רימ ןגָאמרַאפ טייצ רעבלעז רעד ןופ

 :ןקורק ךרוד ןבירשעג

 ףיוא ןוא .ןדיי 2000 ייב ןעמונעגוצ ,רופיכיםוי -- 1941 רעבָאטקָא ןט1 םעד,
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 ןשטנעמיןסָאמ רעבָאטקָא ןט4 ןוא ןט3 םעד .רעכיב 390 ןיוש ןעמ טשיוט ןגרָאמ |

 ,ןביירשַאב וצ טינ -- 1 ָאטעג ןיא טײקטנַאּפשעג יד ,2 ָאטעג ןופ ןעמונעגוצ

 עיצקַא יד רעבָאטקָא ןטס4 םעד .רעכיב 421 ןעמ טשיוט רעבָאטקָא ןט5 םעד רעבָא

 ָאטעג ןופ קירוצ ןעמ טמוק * רעבָאטקָא ןטס26 םעד ןוא ןענייש עלעג יד ןופ

 טנעייל ןעמ .רעכיב 2381 ןעמ טשיוט רעבָאטקָא ןטס29 םעד ןיוש ןוא 2 רעמונ

 -- ןדיי ןופ עטכישעג ,"םולש ןוא המחלמ , סיָאטסלָאט לעיצעּפס ,רוטַארעטיל-סגירק

 ?ָאטעג ןופ רעמיורט , סליװגנַאז ,"םשה שודק,

 עסיורג יד ךָאנ ,רעקיאור לסיב א ןרָאװעג זיא ָאטעג ןיא ןעוו ,רעטעּפש

 :גנונעדרָארַאפ עקידנגלָאפ ןבעגעגסױרַא דירפ .שזניא טָאה ,סעקטסישט

 ָאטעג ןיא תורצוא-רוטלוק יד ןטיהּפָא ןגעוו גנונעדרַָאראפ,

 ןפלעהוצטימ ָאטעג ןופ גנורעקלעפַאב עצנַאג יד ףיוא רימ ןרעדָאפ טימרעד

 ןעניפעג ָאטעג ןיא .ָאטעג רעזדנוא ןופ תורצוא-רוטלוק ענעבילברַאפ יד ןטיהּפָא

 ןופ תוברוח יד ןיא םורַא ךיז ןרעגלַאװ סָאװ .וו .א .א םירפס ,רעכיב ןסַאמ ךיז

 ,קרעויטסנוק יװ ,ןטרעוו עלַאעזומ ליפ ןַארַאפ ןענייז ָאטעג ןיא ,ןעגנוניווו יד

 םעד ןגעוו טסייוו סע רעװ .וו .א .א םיצפח עלעוטיר ,ןטפירש ,ןרוטּפלוקס ,רעדליב

 ,6 ַאנושַארטס -- קעטָאילביב ןופ טַאירַאטערקעס ןיא ןבעגרעביא ףכית ףרַאד ,םעלַא

 .גָאטימכָאנ 6--3 ןוא 12 זיב 8 ןופ
 דירפ .א .שזניא -- טַארנדוי ןרַאפ
 *,1941 רעבמעווָאנ ןטס7

 יד טיג סָאד .סעקטסישט עלַא טקידנערַאפ ךיז ןבָאה 1941 ןופ ףוס ןטימ

 ןופ טייקיטעט יד ןריזיויטקַא וצ ןוא טעברַא יד ןריזינַאגרָא ןצ טייקכעלגעמ

 טקידירפַאב רעכלעוו ,טַארנדוי ןופ ווירב ַא ןבָאה רימ .סעיצוטיטסניא-רוטלוק יד
 ,ייזומ ַא ןענעפע ןגעוו קנאדעג םעד ּפָא טפרַאװ רעבָא ,ןקורק ןופ סעטיב עקינייא

 .507 רעמונ .גנולײטּפָא ענײמעגלַא .טַארנדוי רענליוו,

 ,1942 לירּפַא ןטס0

 .קורק .ה 'ה קעטָאילביב רעד ןופ רעטלַאװרַאפ םוצ

 .ח .ד ןטס28 ןופ טָארנדוי ןופ גנוציז רעד ףיוא זַא ,עידומ ךייא ךיא ןיב טימרעד

 ןצונַאב ןרַאפ לָאצּפָא ןגעוו גאלשרָאפ רעייא ןעמענוצנָא (1 : ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא

 ןוא ךוזַאב ןקילָאמניײיא ןַא רַאפ .מ .ר 0.02ג) .קעטָאילביב רעד ייב לַאז-ןעייל םעד
 יד לַאזךעיל ןרַאפ ןרינָאבַא .ב .(געט 10 ףיוא טנעמַאנָאבַא ןַא רַאֿפ .מ .'ר 0

 ןעגנוטייצ עשיווטיל עגיה יד ,"גנוטייצ רעואנליװ ,"יננעיזדָאצ ץצינָאג , :ןעגנוטייצ

 ,"דנַאלטסָא רָאפ גנוטייצ , ןוא ?ךייר סָאד,

 רַאֿפ ןטכַארטַאב קעטָאילביב רעד ייב ייזומ א ןענעפערעד ןופ עגַארפ יד (ג

 ,לעוטקַא טינ
 ",טַארנדוי ןופ רעציזרָאֿפ -- דירפ

 ןעמוקעגקירוצ ןעמ זיא רעבָאטקָא ןטס26 םעד טינ -- תועט ַא ןרעו טכיררַאפ ףרַאד ָאד 1
 ,קיטנוז זיב רעבָאטקָא ןטס25 םעד תבש ןופ .רעבמעוװָאנ ןט5 םעד רָאנ ,2 ָאטעג ןופ
 עקַאט זיא רעבָאטקָא ןטס24 םעד ."קיאור, ןעוועג ָאטעג ןיא זיא ,רעבמעוװָאנ ןט2 םעד
 ןענייש עלעג ןופ עיצקַא עטשרע יד ןעוועג
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 -עקלעפַאב-ָאטעג רעד וצ .קעטָאילביב יד ךיז טדנעוו טייצ רעבלעז רעד ןיא
 : ןעגנוזָאל עקידנגלָאפ טימ גנור

 ."ךוב סָאד זיא ָאטעג ןיא טסיירט עקיצנייא ןייד,-
 ."טייקכעלקריוו רעקירעיורט רעד ןיא ןסעגרַאפ ךיד טכַאמ ךוב סָאד,
 ?ָאטעג ןופ עטייוו ןטלעו ןיא ךיד טגָארטרַאפ ךוב סָאד,
 ."רעגנוה ןופ טייצ ןיא ךיד ןקיטעז וצ לטימ ַא ןייז ןעק ךוב סָאד;,
 ."ךוב םעד יירטעג ךיוא ייז ,יירטעג ןבילברַאפ ריד זיא ךוב סָאד;
 טימ טצונַאב ךיז סָאמ רעסיורג ַא ןיא עקַאט טָאה גנורעקלעפַאב-ָאטעג יד

 ,קעטָאילביב רעד
 לַאז-ןעייל םעד .עוויטקַא ןטנענָאבַא 8 קעטָאילביב יד טלייצ ילוי ןט1 םוצ

 טנעיילעג זיא'ס ,4929 ןעמַאזוצ 1 1922 רעדניק ,2635 רענעמ ,282 ןעיורפ : ןכוזַאב
 ,5186 -- קידָאירעּפ ,2029 -- טפַאשנסיו ,22231 -- קיטסירטעלעב ןרָאװעג
 ,רעכיב 9,456 -- לכהיךס

 יּפעס ןט1 םוצ ךיז טָאה קעטָאילביב-ָאטעג רעד ןופ דנַאטשַאב-רעכיב רעד
 דנַאטשַאב-רעכיב ןופ עלעבַאט-ךיילגרַאפ ַא טול -- טלעטשעגרָאפ 1942 רעבמעט
 :ױזַא ,ןכַארּפש טיול --- 1941 ינוי ןט1 ןפיוא

 לכה ךס ןכַארפש .דנַא שיסור שיליווּפ שיערבעה שידיי טיײצ

 20 2000 18,000 1000 5500 0 יי
 200 1:00 16:0000 7000 5:000 10:000 1942 רעבמעטּפעס
 23 1941 ינוי
 23 1942 רעבמעטּפעס

 ַָאטעג ןיא רוזנעצ-רעכיב

 ןזיב זַא ,סנעג .י רעײטשרָאפיָאטעג רעד טנדרָארַאפ 1942 טסוגיױא ןט5 םעד
 עטרירוזנעצ-טינ ןוא עטרירוזנעצ עשיליוּפ עלַא ןבעגּפָא ןעמ לָאז טסוגױא ןט0
 יז לָאז ןעמ ,תושקב טימ ןשטנעמ ךס ַא ךיז ןדנעו רעטעּפש לסיב ַא ,רעכיב
 ווירב ןקידנגלָאפ רימ ןבָאה ןינע םעד ןגעוו ,רוטַארעטיליךַאפ רעייז ןזָאלרעביא
 : ןסנעג וצ ןקורק ןופ

 .ָאטעג רענליוו ןיא לַאז-ןעייל ןוא קעטָאילביב ,

 658 רעמונ ץנעדנָאּפסערָאק

 .טנַאדנעמַָאקזײצילָאּפ םוצ

 ןזָאלרעביא ןגעוו ןענָאזרעּפ עטַאוװירּפ ןופ ןעגנודנעוו יד טימ תוכייש ןיא

 ןופ רדס ןקידנגלָאפ רָאפ ךיא גייל ,רוטַארעטיל-ךַאּפ ןוא עכעלטפַאשנסיוװ ייז ייב

 | ;: תושקב יד ןקידיילרעד

 ןרעוו ,ייז טקיטעטשַאב ריא ןעו .ךייא וצ טדנעוװעג ןרעוו תושקב עלַא
 טקוקעגרעביא רעכיב יד ןרעוו ָאד ;קעטָאילביב ןיא טקישעגרעביא תושקב יד

 ,טלּפמעטשעג ןוא
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 הי :לּפמעטש ןקידנגלָאפ קעווצ םעד וצ רָאפ גייל ךיא 2
 רעד רַאפ טביולרעד .טקוקעגרעביא .קעטָאילביב -- גנוטלַאװרַאפ ָאטעג,

 ,?קעטָאילביב
 קורק .ה

 7,1943 ץרעמ ןטס8

 ןַא רימ ןבָאה ,קעטָאילביביַאטעג רעד ןופ ץנעטסיזקע רעכעלרעי רעד וצ

 :טגָאזעג טרעו סע רעכלעוו ןיא ,קורק .ה ןופ גנוצַאשּפָא

 טימ רימ ןעמוק קעטָאילביביַאטעג רעד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ רָאי םוצ,

 ןופ טנעמוקָאד רעשירָאטסיה ַא וו סיוא טסקַאװ עכלעוו ,גנולמַאז רעזדנוא

 ,טכירַאבירָאי ַא רָאנ טינ זיא גנולמַאז רעזדנוא .טייצ רערעווש ןוא רעסיורג ַא
 ןייש ןשיגָאלָאכיסּפיַאילביב ַא ןפרַאװ -- ליצ א ךָאנ ךיז טימ טלעטש גנולמַאז יד

 : רענעײל-ָאטעג ןפיוא
 טסקַאו ןשינעבעלרעביא ןוא ןשינעעשעג יד ןופ ,םורַא ןצנַאג ןופ ןָאּפ ןפיוא

 -- ןטסרעממַא זדנוא טריסערעטניא סָאד .ןימ ןלעיצעּפס ַא ןופ רענעייל ַא סיוא ַאד

 טייו רעדייל ןעוװעג זיא טייצ-טכירַאב רעזדנוא ,ור טגנַאלרַאפ טעברַא-רוטלוק

 | .ןר ןופ

 ,ןווּורּפ ןוא ויטקעּפסרעּפ רעשירָאטסיה ףיוא טינ רימ ןטרַאװ ןגעווטסעדנופ

 "נגייא עקינייא ,ןעגנוקרעמַאב עסיוועג ןריציקס ,ןריזילַאנַא ,טונימ רעסייה רעד ףיוא
 .ןעגנוריפסיוא עסיוועג ןכַאמ ןוא ןטײקיטרױַא |

 רָאנ רעדיײל ,ןעלטימ עוויטימירּפ טימ טריפעגסיוא זיא עבַאגפיוא רעזדנוא
 שטָאכ זיא ליצ רעזדנוא ביוא .עיציזַאּפסיד רעזדנוא וצ ןבָאה רימ עכלעוו ,עכלעזַא

 רערעװש רעד קנַאד ַא רָאנ סע זיא ,ןרָאװעג טכיירגרעד סָאמ רעסיוועג ַא ןיא

 ,רעטעברַאטימיקעטָאילביב עלַא ןופ ףליה רעכעלדימרעדמוא ןוא

 ?,1942 רעבָאטקָא ,ָאטעג-ענליוו

 רעד ןגעוו טכירַאב ןצרוק ַא רימ ןבָאה ןטנעמוקָאד עקידרעטייוו יד ןופ

 / ,1943 רַאורבעפ רַאפ קעטָאילביב רעד ןופ טייקיטעט

 :רעכיב ענעבעגעגסיורא ןופ קיטסימאטס

2063 ,2 56,235 1 2 286 8+,2 

 3 26 203 298 קיטסירטעלעב -- שיליוּפ
 --- = } 26 25 . רעדניק -- שיליוּפ
 20 19 8 17 טפַאשנסיװ -- שילוּפ
 118 69 15 44 קיטסירטעלעב -- שידיי
 45 47 רעדניק -- שידיי
 8 15 8 טפַאשנסיװ -- שידיי
 5 1 2 10 שיערבעה
 2 = = = טפַאשנסיװ -- שיערבעה
 100 69 38 55 | שיסור
 12 12 4 10 ערעדנַא

 592 428 46 54 לכהיךס |



 ,רעדניק רַאפ ןרָאװעג ןבעגעגסרַא רעכיב 208 ךָאנ ןענייז םעד ץוח ַא

 מט כי ר אב

 (ךעלסילשנייא) 1943 טסוגױא זיב 1942 רעבָאטקָא ןופ טייצ רעד רַאפ

 : ץנעווקערפ -- לַאז-ןעייל

 -- ףעדניק ,45.0600 -- 19,340 -- רענעמ ,7.92300 -- 3403 -- ןעיורפ

 ,10000 -- 42926 :ה"ס :41:0100 -- 3

 130300 -- 22.321 -- קיטסירטעלעב ,רעכיב ענעבעגעגסױורַא לָאצ

 .471.200 -- 34432 -- קידָאירעּפ 122.5800 -- 16,487 -- עכעלטפַאשנסיװ

 .13.246 :לכהי-ךס

 ךוב ןטסטנויוטיטרעדנוה םעד ןבעגסיױורַא ןופ גנורעייפ

 ןלעניגירָא ןַא טרעייפעג קעטָאילביב יד טָאה 1942 רעבמעצעד ןט12 םעדו

 י-טרעדנוה רעד ןענעייל םוצ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סע :בוטימוי

 גנורעקלעפַאב-ָאטעג יד טָאה רעכיב טנזױט טרעדנה .ךוב רעטסטנזיוט

 רעבמעצעד ןט12 ןזיב 1941 רעבמעטפעס ןט6 ןופ טייצ רעד רַאפ טנעיילעגכרוד

 -ַאטעג ןופ לַאז ןסיורג ןיא ןגרָאמירפ רעכעלרעייפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע ,2

 ,רעטַאעט

 ערענעלק עקינייא ךָאנ ןרָאװעג טעדנירגעג ָאטעג ןיא ןענייז טייצ רעד טימ

 טַאנרעטניא ןיא ,?הלכשה יציפמ , ןופ רעלַארטנעצ רעד ץוח ַא ,ןקעטָאילביב

 עשינכעט .(רעכיב 127) 4 ַאנושַארטס "םידלי, םייה-רעדניק ןופ ןטַאטשרַאװ ןוא

 -רעדניק .רעכיב 262 -- (רעביירש .א) גנולײטּפָא רעשינכעט רעד ןופ ןסרוק

 .רעכיב 1221 -- ןייטשרעג .י ןופ ןעמָאנ ןפיוא רעמיציטעברַא ןיא בולקיטנגוי ןוא

 ,רעכיב 156 -- גנולײטּפָא-רוטלוק רעד ייב ,21 סַאג עשישטייד ,2 רעמונ לוש

 ,רעכיב 1171 -- 2 ןוא 1 ?סילייק, ןיא

 -ַאטס .י ;בולקיטנגוי ןוא -רעדניק ןופ רעציזרָאפ -- ווָאקינזעילעשז .א

 ,רַאטערקעס -- יקציל

 ךיױא יו ,עמרוט ןיא ,רעטַאעט-ָאטעג ןיא ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה רעכיב

 ,ןרעגַאל עלענָאיצניװָארּפ יד ןיא

 ןטנענַאבַא עניימ

 ןיא טנענָאבַא סלַא ןבירשרַאפ ךיז ךיא בָאה ָאטעג םעניילק ןיא קידנעייז

 ,ןעמָאנ ןיימ ףיוא 1941 רעבָאטקָא ןט10 םעד :ָאטעג ןסיורג ןופ קעטָאילביב רעד

 ןענייז רימ ןעוו ,רעטעּפש ,1492 רעמונ ,ןעמָאנ סנוז ןיימ ףיוא ןוא ,1494 רעמונ

 ױזַא .(2194 רעמונ) ןבירשרַאפ ךיוא יורפ יד ךיז טָאה ,ָאטעג ןסיורג ןיא ןעוועג
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 םוצ רעכיב רָאּפ ַא תושר רעזדנוא ןיא טַאהעג קידנעטש רימ ןבָאה םורַא

 ,ןענעייל

 .א .א קעטָאילביב רעד ןופ רעטעבראטימ,

 6 סַאג ןושַארטס ,ָאטעג רענליו ןיא לַאזױעיל ןוא קעטָאילביב

 ,311 רעמונ .ראק .גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד ןופ .טּפָא רענײמעגלַא רעד וצ

 ,קעטָאילביב :ןופ רעטעברַאטימ יד ןופ המישר

 םָארק-רעכיב ,וויכרַא ,טמַא ןשיטסיטַאטס ,לַאז"עייל

 ןטַאטע בלַאה ַא ןוא 18 ה"ס

 .6 סַאגךושארטס ףיוא ןעגנוליײטּפָא עלַא ןופ רעטייל -- ןַאמרעה קורק

 -- רעטעברַאטימ ,גילעז שטיװָאנַאמלַאק -- טַאירַאטערקעס רענײמעגלַא

 .טמַא ןשיטסיטַאטס ןופ ןירעטעברַאטימ ןוא ןירעריפטפירש ,לחר גרעבזיירק

 רעמערק -- .טריוו ןוא רעריסַאק ,היבוט יקסנַאשעל -- טּפַאשטריװ

 ,(ןטַאטע עבלַאה) עקרעמיור -- עירַאמ ,םייחנעקריב -- רעמיור ,ןועמש

 רעביירש ,רַאקעטָאילביב-טּפױה -- השמ שטיװָאמַארבַא : קעטָאילביב

 יקסוָאצנַארב ,רַאקעטָאילביב -- ביל אֹריּפַאש ,ןירַאקעטָאילביב -- הניד

 ןירַאקעטַאילביב-ספליהעג -- ערַאלק רעזעלג ,ןירַאקעטָאילביב -- לחר

 ,(טַאטע רעבלַאה)

 ,קחצי דניקנעג -- יירעדניבנייא

 -- ענעלעה ץישּפיל ,ןירעטלַאװרַאפ -- ענעלעה ַאקסניקַארַאט :לַאז-ןעייל

 -- לארשי ןַאמסָארג ,רַאקעטָאילביב -- לקייח יקסנול ,ןירַאקעטָאילביב

 ,(טַאטע רעבלַאה) רַאקעטָאילביב-ספליהעג

 .ךָאװ ןיא געט 7 ןוא ךעלגעט העש 11 טעברַא לַאזױעיײל רעד

 -- הנח קילנורק ,טנערעפער -- השמ רעלעה :טמַא רעשיטסיטַאטס
 .ןירעטעברַאטימ

 ,ןיטסיױװיכרַא -- הקבר ןרעּפלַא : ויכרַא

 ,((ךעלגעט העש 9 טעברַא) רעפיוקרַאפ -- ןמחנ עיזאמ : םָארק"רעכיב

 ,ה קורק רעטייל -- רַאפ עגַאליײב 1

 ,1942 טסוגיא ןטס31 ,ָאטעג-ענליוו

 קעטַָאילביב רעד ןופ רעטעברַאטימ יד רַאֿפ ןענייש

 יד טָאה ,ןעניישיץוש עזָאר ןופ םעלבָארּפ סָאד לעוטקַא ןרָאװעג זיא'ס ןעוו

 עכלעוו ,רעטעברַאטימ יד ןופ המישר ַא טרעדָאפעגסױרַא גנוליײטּפָא ענײמעגלַא
 ,ןענייש ןייק טַאהעג טינ ןַאד ןבָאה
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 :םעד ןגעוו ווירב רעד זיא טָא |

 255 רעמונ גנולײטּפָא ענײמעגלַא .טַארנדוי רענליוו ,165 רעמונ,

 .1941 רעבמעצעד ןט17 ,עגליוו

 9 רעמונ ראלוקריצ

 .טַארגדוי ןופ ןעגנולײטּפָא יד ןופ סרעטלַאװרַאפ עלַא וצ

 עירָאלעצנַאק ןיא ןלעטשוצוצ געט 3 ןופ ךשמ ןיא ןטעבעג טרעוו סע

 רעטעברַאטימ יד ןופ המישר עיונעג ַא גנולײטּפָא רענײמעגלַא רעד ןופ

 יד .ןעניישידילגטימ-ןעילימַאפ עזָאר ןציזַאב עכלעוו ,גנולײטּפָא רעייא ןופ

 ךָאנ המישר יד ןלעטשנעמַאזוצ םייב ןלעװ עכלעוו ,רעטעברַאטימ עקינעי

 רענײמעגלַא רעד ןיא ןדלעמ ךיז ןפרַאד ,ןענייש עזָאר יד ןעמוקַאב ןבָאה טינ

 ןצנַאגרעד וצ ידכ ,ןענייש עקיזָאד יד ןעמוקַאב ןכָאנ ןגרָאמ ףיוא גנולײטּפָא

 ןטגיילעגייב ןטיױל ןרעו טלעטשעגנעמַאזוצ ןפרַאד תומישר יד .המישר יד

 .רעטסומ

 ךירפ -- טַארנדוי ןופ רעציזרָאפ

 ".רונשדייז .א -- גנולײטּפָא .גלַא רעד ןופ רעטייל

 טנז א; שע8 !טמספאת;/81 ....2 ,4061ט8

 12460 640 101162/00160ע 010 ,,41111100111118211041- ,עו159061507 2020

 ואז. 2002006 68 /0122016, ,4001041081, ןצ. 405 12011100-1611191166 /גט5615,

 ןא. 468 1:2002106110 /105615,

 8סת0סזאטמפסת. רׂש0מג4ט36 10462146 48101106808, 1 0503441/ 6807 0,

.6 511890025412556 ,2010 542141511902058 

 12560 640 2/0042:001106 4016 ,,12111110ת101421104- /ע50061507 204167604

 1. 12:2210581 1161602, 86161026/ת {טז 4295 /40165500-4600 7 2389

2061 607 621 ,1212 /50810106 .2 

4 /1120/01462951610 ,6662 1 1161508 120908150010521 .3 

 יטש1:49002448101406 5 444

 4. 24160ס/01214{ 1666, 7 203 2059

 5. ט0010950610 1122, 21011010082ז5 (60801/מ 250 1534

 6. 1416010ז (3861801, 1/11468106116/ 1ת| 1 2103 673

 7. 1400150018 4820861ג 3641612זת | 5006 297

 8. 261101 2112, /00502110:1מ 468 85 8463

 5 ת. אתטא

 ָאדנַאמָאק-רעדנָאז ןופ ןענייש ןבָאה גילעז שטיװָאנַאמלַאק ןוא ןַאמרעה קורק
 * ,(גרעבנעזָאר רעטיילסכייר) .ר .ר בַאטשיץַאזנייא

 ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,"עלעטשטסניד, עשישטייד עלעיצעּפס ַא ןעוװעג זיא סָאד 41

 רעד ןיא (.וו .א .א רעכיב ענעטלעז ,רעדליב) ןטרעװ עלערוטלוק יד ןעלמַאזפיונוצ טימ

 .ךייר ןיא ייז ןריפרעביא ןוא עּפָארײא רעטריּפוקָא
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 .592 רעמונ ץנעדנָאּפסערָאק .רעטעברַאטימ יד ןופ המישר,

 ,לַאזךעייל ,קעטָאילביב ןופ רעטעברַאטימ יד ןופ עטסיל-תוריכש

 טמַא רעשיטסיטַאטס ןוא םָארקירעכיב ,ייזומ ,וויכרַא

 1942 רַאונַאי ןט31 ןזיב ןט16 ןופ טייצ רעד רַאפ

 טי רעטלע טלַאצעג תובע עירָאג עילימַאפ ןוא ןעמָאנ ,7

 רָאי 5 225 65 3 ןַאמרעה קורק 1
 , 9 200 60 4 ענעלעה יקסניקַארַאט 2
 , 1 200 60 4 השמ שטיװָאמַארבַא 3
 , 1 200 60 4 גילעז שטיװָאנַאמלַאק 4
 , 49 200 60 4 ןמחנ עיזאמ 5
 , 46 275 55 5 ענעלעה ץישּפל 6
 , 2 2.5 55 5 הניד רעביירש .
 , 4 2:5 55 5 לחר טפַאזנָארב 8
 25 55 5 השמ שטיװַאנַארַא + 9
 , 3 25 55 5 הנח קילנורק .0
 , 51 2.5 55 5 לקייח יקסנול 1
 , 6 2:5 55 5 הקבר ןרעּפלַא .
 , 2 2.5 55 5 קחצי דניקנעג 3
 , 48 2.5 55 5 לאירבג רעלעה 4
 27:5 55 5 השמ רערעל .5
 , 1 2.5 55 5 לחר גרעבזיירק .6
 + 5 55 5 (בלַאה) לחר סילָאגרַאמ .7
 ,* 42 15 55 5 (בלַאה) ערַאלק רעזעלג .8
 15 55 5 (בלַאה) לארשי ןַאמגילעז .9
 , 1 25 5 6 ןועמש רעמערק 0
 115 45 6 (בלַאה) עירַאמ םייהנעקריב 1

 מיר 0 ה"ס
 (קרַאמטכיײר קיסיירד טרעדנוה ףניפ)

 ךירפ .א .שזניא -- עיצַארטסינימדַא-ָאטעג ןופ ףעש

 גנולײטּפָא-רוטלוק רעד ןופ רעטײל -- יקסנושַאי ג

 רעטלַאװרַאפ -- קורק .ה

 ",רַאונַאי רעט29 ,ָאטעג ,ענליוו

 רעגַאל-רעכיב

 .רעגַאל-רעכיב-ספיוקרַאפ רעשּפיה ץנַאג ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא ָאטעג ןיא

 ,ןכַארּפש ערעדנַא ןוא שיערבעה ,שידיי ןיא רעכיב ןעוועג ןענייז רעגַאל ןפיוא
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 רעגַאל-רעכיב ןֹופ טייקיטעט רעד ןגעוו טכירַאב ַא ןבָאה רימ .םירפס ךיוא יװ
 - | ,1942 רעבמעטּפעס שדוח ןרַאפ

 ,טניט טימ עיזאמ .נ ןופ טנַאה ןטימ ןבירשעג זיא טכירַאב רעד

 ָאמטענ רענליוו ןופ םָארק-רעכיב ןופ טכיראב,

 142 רעבמעטּפעס ןטס230 ןזיב ןט1 ןופ טייצ רעד רַאפ |

 גנוקרעמַאב לכה-ךס סעּפַאמ ערעדנַא עזעיגילער עשיערבעה עשידיי ףיוקרַאֿפ

 88 3 = 60 2 33 םארק 1
 118 -- 4 28 39 21 עיזאמ .2
 115 -- = 1 4 110 - ןייטשנייפ .2

 ,(הרות תחמש) רענעפ 351 ןרָאװעג טפיוקרַאפ ךיוא ןענייז סע : גנוקרעמַאב

 | ,ןטעטרַאװק 8 ,ןגיוב 3 ,ןטפעה ָאליק 2 ,ןטרַאק-הבוט-הנש 4

 : ןסָאלפעגנייא םעד ןופ

 1420 140 םָארק
 214 2090 50 עיזאמ 2
 208 2000 9620 ןייטשנייפ .3

 .מ ,ר 2 280

 קורק .ה עיזאמ נ
 *,1942 רעבמעטּפעס ןטס30 ,ָאטעג רענליוו

 טעברַא רעכעלטֿפַאשנסיװ רַאֿפ רעמיצ

 .טעברַא רעכעלטפַאשנסיװ רַאפ רעמיצ ַא ןעוועג זיא קעטָאילביב רעד ייב

 ,שטיוָאנַאמלַאק .ז טריפעגנָא טָאה גנולײטּפָא רעד טימ

 :ןטכירַאב ענייז שטייד ןיא ןבָאה רימ

 רעמיצ-גנוצעזרעביא ןופ טייקיטעט רעד ןגעו טכיראב
 (7 .נ ןוא 14 .נ רעמיצ)

 :1942 רעבמעצעד ןט031 ןזיב ןט28 ןופ -- טקיטפעשַאב ןענייז ןדיי עקידנגלָאפ
 עסערּפ רעשיווטיל רעגיה רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא -- שטיוװָאנַאמלַאק
 שידיי ןופ ןעגנוצעזרעביא -- ןַאטַאנָאי
 ןעגנוטייצ עשידיי ןופ ןעגנוצעזרעביא --- ןָאדרָאג
 ןטייז 40 -- ןביירש-ןישַאמ -- .ב ןָאדרָאג
 ביולרוא ףיוא טייהקנַארק בילוצ -- הפי

 שטיווָאנַאמלַאק .ז רעבעגּפָאיסטכירַאב

 .1942 רעבמעצעד ןטס31 ,ענליוו

46 



 .1942 רעבמעצעד ןטס24 ןויב ןטס2ו ןופ טעבִרַא רעד ןגעװ .טכירַאב, 2 8

 | 8 רעמונ רעמיצ .

 סעּפַאמ 25 -- וויכרַאײקסנַא

 סעּפַאמ 6 -- ויכרַא-סגנושרָאפיטנגוי

 .מ 44 -- ויכרַארָאװיי

 .מ 4 -- וויכרַא-ןטּפירקסונַאמ

 .מ 20 -- קעטָאילביביןטָאנ

 .ענעדיײשרַאפ סרעלעק יד ןופ ןרָאװעג טריטרָאססױא ןענייז ךָאװ רעד ןופ ךשמב

 | ",ןלַאירעטַאמ

 "מעצעד ןטס31 זיב ןטס8 ןופ טעברַא רעד ןגעוו טכירַאב רעקידרעטייוו ַא

 .2 רעב

 ,.מ 59 -- וויכרַא-ןײארַאפ-ןטסיטרַא ,סעּפַאמ 25 -- וויכרַא-יקסנַא 8 רעמיצ,

 רעשיגָאגַאדעּפ ,20 -- קעטָאילביב ,18 ןויכרַא-"ָאװײיה ,7 -- װיכרַא-ןַאמרעה

 .סעּפַאמ 33 -- ויכרַא

 : עגעדיישרַאפ ןרעלעק יד ןיא ןרָאװעג טריטרָאססיױא ןענייז ךָאװ רעד ןופ ךשמב |

 | , ,ןלַאירעטַאמ |!

 1945 רַאונַאי ןטפ ןזיב ןט4 ןופ טעברַא רעד ןגעוו טכירַאב,

 8 .ג רעמיצ

 ,10 -- לויכרַא-"אטיג ,16 -- גנושרָאפיטנגוי ,סעּפַאמ 56 -- ןײארַאפ-ןטסיטרַא

 יןטָאנ ,39 -- 'ויכֹרֲא רעשיגָאגַאדעּפ ,5 -- ןטּפירקסונַאמ ,6 -- ןויכרַא-?ָאוװיי,

 ,ןרעמונ-ןטרַאק 85 -- קעטָאילביב

 ענעדיישרַאפ ןרעלעק יד ןיא ןרָאװעג טריטרָאססיױא ןענייז ךָאװו רעד ןופ ךשמב

 ,9 רעמיצ ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא ןענייז ןלַאירעטַאמ לייט ַא .ןלַאירעטַאמ

 רעבמעצעד 19 ןיב 14 ןופ טײצ רעד רַאפ טייקיטעט רעד ןגעוו טכירַאבגע

 -"ָאווייג ,5 -- גנושרָאפיטנגוי ,83 -- ןײארַאפ-ןטסיטרַא ,34 -- וויכרַא-יקסנַא

 40,?7 -- קעטָאילביבױטָאנ ,15 -- ויכרַא-ןטּפירקסונַאמ ,26 --- וויכרַא

 קורק ןַאמרעה ןוֿפ לרוג רעד

 טימ ןעוועג םישדח 11 ךיא ןיב ָאטעג רענליוו ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ

 ןיא ידעגאל רעגַאל ןיא שדוח ןייא ןוא ַאגַאָאלק רעגַאל ןיא ןעמַאזוצ ןקורק
 ,דנַאלטסע

 טָאה טייצ עסיוועג ַא .ןרעגַאל יד ןיא טעברַא עטכייל ַא טַאהעג טָאה קורק

 -גָאט ענייז טריפעג רעטייוו רע טָאה ָאד ךיוא .ןטַאטשרַאװ יד ןיא טעברַאעג רע

 -סױרַא ,ןעיורפ ןוא רענעמ עּפורג ַא ,זדנוא ןעמ טָאה 1944 טסוגיױא ןיא .רעכיב

 רע טָאה טרָאד .ידעגאל רעגַאל ןטייווצ ַא ןיא ַאגַאָאלק רעגַאל ןופ טקישעג
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 ענליוו ןיא תוברוח יד ןשיווצ ענעבילקעגפיונוצ ,"ָאװיײ, ןופ ןלַאירעטַאמ עשירָאטסיה טימ קעז

 ןעמ טָאה 1944 ןופ הנשהישאר גָאט ןטשרע םעד .ףיוה-רעגַאל ןפיוא טעברַאעג

 ךיא ייז ןשיװצ ,ןָאזרעּפ 425 ייב טנערברַאפ ןוא ןסָאשעצ ידעגאל רעגַאל ןיא

 | | .ןקורק
 ענייז ןבָארגַאב ןענָאזרעּפ רָאּפ ַא טימ רע טָאה םוקמוא ןרַאפ געט רָאּפ ַא

 ַאגַאַאלק רעגַאל ןופ ןָאזרעּפ ייווצ ןענייז גנואיירפַאב רעד ךָאנ .רעכיב-גָאט

 ןיא .רעכיביגָאט יד ןעמונעגסױרַא טרָאד ןופ ןוא ידעגאל ןייק ןרָאפעג

 .טינ ךיא סייו -- טציא ןענעז ייז ּוװ .ןזיוועג סָאד רימ ייז ןבָאה אגאאלק

 ,"ָאװיי, ךרוד קרָאיינ ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ ,ךובגָאט סקורק

 .ָאטעג רענליוו ןיא ןרָאװעג טריטָאנרַאפ זיא סָאװ ,לייט םעד זיולב טלַאהטנַא
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 1942 רָאי ןבלַאה ןטשרע ןיא ָאטעג ןיא ןבעל סָאד

 רעטנזיוט .' קיאור קיסעמשינטלעהרַאפ ןעוועג ָאטעג ןיא זיא טייצ רעד ןיא

 יד ייב טָאטש ןיא טעברַא רעד וצ גָאט ןדעי ןייג ,טכענק יד יװ ,ןגעלפ ןדיי

 טַאהעג ןבָאה עקירעביא יד .סעיצוטיטסניא ענעדיישרַאפ ןיא רעניווטיל ,ןשטייד

 ירַאפ רעטנוא ןוא ,גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד ןיא ,אפוג ָאטעג ןיא גנוקיטפעשַאב

 טלקיװטנַא ךיז ןבָאה סע .טַאוװירּפ טעברַאעג ןוא טלדנַאהעג ןדיירסיוא ענעדייש

 .גנוקיטפעשַאב ןייז טאהעג טָאה רענייא רעדעי ןוא ,סעיצוטיטסניא-ָאטעג יד

 ימוא ןוא ןקרַאטש ןופ טפעשעג ָאטעג סָאד טָאה חוכ ןשילַארָאמ ןסיורג םעד

 עשילַארָאמ עסיורג ַא .אנוש םעד ןבעלוצרעביא ןוא ןבעל וצ ןליוו ןטרעטישרעד

 ,טָאטש ןופ ןעגנערב ןגעלפ רעטעברַא יד עכלעוו ,ןסעיינ יד ןעוועג ןענייז עציטש

 עכעלטע ןיא ןעגנוטייצ ןפיוק טגעלפ'מ ּוװ ,םָארק ַא ןעוועג ךיוא זיא ָאטעג ןיא

 לופ ןעוועג ןעגנוטייצ יד ןענייז ךעלריטַאנ ,שיווטיל ,שיליוּפ ,שטייד :ןכַארּפש

 רעבָא .ןענופעג טינ ייז ןיא ןעמ טָאה סעיינ עשיטילָאּפ עטוג ןייק .סַאה-ןדיי טימ

 טגעלפ ןעגנוטייצ יד .תורוש יד ןשיוצ ןענעייל וצ טנרעלעגסיוא ךיז טָאה ןעמ

 .יורפ ןייז טימ לשעלפ טנַאשזרעס-יײצילָאּפ רעד ןפיוקרַאפ

 וצ סָאװ ןופ םעלבָארּפ סָאד ןרָאװעג קיטייצ ןדעי ייב זיא טייצ רעד ןיא

 ,ןטקודָארּפ ערעדנַא ןעמַארג יד ןוא גָאט ַא טיורב ָאקעד 12 עטלייטעגוצ יד ,ןבעל

 -רעסיוא רעד טימ טקַאטנָאק ַא ןבָאה טזומעג טָאה'מ .ןגינעג טנָאקעג טינ ןבָאה

 ,טאהעג ייז טָאה'מ בוא ,ןכַאז ןפיוקראפ טזומעג טָאה ןעמ .טלעוו רעכעל
 .טזָאלעגרעביא ייז טָאה'מ ןעמעוו ייב ,טניירפ עשידיייטינ יד ייב ןכַאז ןעמענּפָא

 יגייא ךיז טזומעג ןבָאה ,ןפיוקרַאפ וצ טַאהעג טינרָאג ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד

 סָאד ליפ רעייז ייב ןרָאװעג זיא עלעווקיטּפיוה יד .ןלַאװק-הסנכה עיינ ןפַאש

 .טעברַאעג טָאה ןעמ ּוו ,ןשטייד יד ןופ טנעקעג רָאנ טָאה'מ סָאװ ןענעבנג

 טכערב טױנ רעבָא ,רַאפעג-סנבעל טימ ןדנוברַאפ ןעוועג סָאד זיא ךעלריטַאנ

 ,ןטיהנייא טנעקעג טינ סָאד ןבָאה ןשטייד יד ןוא ןזייא

 ןגָארטניירַא סָאד ןדנוברַאפ ןעוועג זיא רַאפעגסנבעל ןוא תונכס עיינ טימ

 -טפױה רעד רעבָא ,ןפיוק עלַא ןגעלפ טרָאד .ָאטעג ןיא ןכַאז עטעבנגעג יד

 ןלָאצ ןוא ןפיוק ץלַא טגעלפ סָאװ ,ןײלַא טַארנדוי רעד ןעוועג זיא רעמענּפָא

 ,ןזיירּפ-קרַאמ

 טרידרַאבמָאב זיא ,ןשטייד יד ךרוד טָאטש יד ןעמענרַאפ ןכָאנ ,לָאמ ןטשרע םוצ 41
 ןעװעג טינ ןענייז תונברק ןייק .1942 ץרעמ ןטס22 םעד ןָאיַאר-ָאטעג רעד ןרָאװעג
 : .ןעגנונעפָאה עיינ ןוא דיירפ ןפורעגסױרַא טָאה סָאד
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 ןעועג רעבירעד ןענייז ,ָאטעג ןיא טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד

 .ןענעבנג טנעקעג טינ ןעמ טָאה ָאטעג ןיא .עגַאל רעשימָאנָאקע רערעגרע ןַא ןיא

 טַאהעג טָאה וצרעד ןטייקכעלגעמ יד רעבָא .ןריניבמָאק זיולב טנעקעג טָאה'מ

 עלעיצעּפס טריפעגנייא סנעג טָאה עקַאט רַאפרעד .עיטַארקָאטסירַא-ָאטעג יד רָאנ

 ,ךעלסיב וצ ןעמעלַא ןבעגעג טלָאוװ'מ ןעוו .רעטעברַא-ָאטעג יד רַאפ "יקיַאּפ

 ,עטלייוורעדסיוא זיולב ןעמ טָאה ןבעגעג רעבָא ,גנונעדרָא ןיא ןעוועג סע טלָאװ

 רעירפ בָאה ךיא סָאװ ןגעוו לַאדנַאקס רעד ןכָארבעגסױא זיא עקַאט רַאפרעד ןוא

 ייז .תוכאלמיילעב עטוג יד ,ןיז ןסיוועג ַא ןיא ,ןעוועג זיא ןטסעבמַא .ןבירשעג

 טָאה ,ןעוועג טינ זיא'ס רעטיב יװ לייוו ,ךעלטנרָא ןענידרַאפוצ טנעקעג ןבָאה !
 וו .א .א רעטסוש ,רעדיינש ַא וצ ןעמוקנָא טזומעג ךָאד ןעמ

  פיינ יד וצ טסַאּפעגוצ ךיז טָאה גנורעקלעפַאב-ָאטעג יד ,טרָאװ ןייא טימ

 .ןבעגעג הצע ןַא רעקינייוװ-רעמ ךיז טָאה'מ ןוא ןעגנוגנידַאב

 ןבָאה סָאװ ,ןדיי עכעלגעמרַאפ לסיב ַא ןעוועג ךָאד ָאטעג ןיא ןענייז ,בגא

 םעד ןופ ייז ןבָאה טציא ןוא ןטלַאהַאב וצ ןגעמרַאפ רעייז ןופ לייט ַא ןזיוװַאב

 | ,טבעלעג
 -ַאזוצ ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד ,טריזיליבַאטס ךיז ןבָאה ןעגנוגנידַאב-סנבעל יד

 טלדנַאוורַאפ הריד עדעי זיא ןטנוװָא יד ןיא ןוא ,תוחּפשמ עטוג יו טבעלעגנעמ

 ליפ ןיא .ןעמעלַא ןוא ץלַא ןגעוו ןריטוקסיד טגעלפ'מ ּוװ ,בולק א ןיא ןרָאװעג

 ,סעיסוקסיד עשיטילָאּפ עסייה ןריפ ךיז ןגעלפ רעטרע

 יד ןיא טינ רעבָא ,,ךמע, ייב טריזיליבַאטס עקַאט ךיז טָאה ןבעל סָאד

 -יטש ַא ןעגנַאגעגנָא זיא טרָאד .עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ןופ רעטצנעפ עכיוה

 טינ ריא טימ ךיז טָאה'מ -- טכַאמ רעד רַאפ ףמַאק רענעסיברַאפ רעבָא ,רעל

 ,ןלייטנייא טנעקעג

 צ

 זַא ,העידי יד ָאטעג ןיא ןסירעגפיוא 1942 רעמוז ןיא טָאה עבמָאב ַא וו

 זיא טרָא רעייז ףיוא ןוא ןרָאװעג טקיטייזַאב ןענייז ןדירפ טימ טַארנדוי רעד

 ,ילַצילַאּפ רעד ןופ ףעש ןוא רעײטשרַאפ-ָאטעג , סלַא סנעג ןרָאװעג טמיטשַאב

 -נדײשרַאפ זיא ָאּפַאטשעג ןוא רַאסימָאקיסטיבעג ןופ גנומיטשַאב עיינ יד טָא

 ,טגָאזעג תמא םעד .גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד ךרוד ןרָאװעג טריטנעמָאק קיטרַא

 ןעגנורעדנע יד ןוא ,טַאהעג ארומ ייז רַאפ ןוא טסַאהעג ןעמעלַא ייז ןעמ טָאה

 ..לקעּפ ןיא ןעוועג טינ ןײלַא טלָאװ ןעמ ןעוו ,ןעגנַאגעגנָא קיניײװ רעייז ןטלָאװ

 ןעגנַאלרַאפ ןשטייד יד סָאװ ,ןעוט עדייב ...רָאי ץרַאװש ןייא ץלַא ,סנעג -- דירפ
 רַאפ סָאװ זיא טנייה ,(ןעוועג זיא הרירב ַא רַאפ סָאװ טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא)
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 ןייז סָאד טעװ יצ :ןעװעג רעבָא זיא הלאשיטּפיוה יד .דיישרעטנוא רעד זדנוא

 ?רעגרע הלילח יצ ,רעסעב ָאטעג ןרַאּפ

 טייל עטלַא ןוֿפ עקטסישט

 ןרָאװעג טרעטיצעגפיוא ןגרָאמירפ םענייש ןייא ןיא ָאטעג סָאד זיא גנילצולּפ

 ןפָאלרַאפ טכַאנ-רעמוז רעכעלרעה ,רענייפ ַא ןיא ךיז זיא סָאװ ,גנוריסַאּפ ַא ןופ

 .ָאטעג ןיא

 ןבעגעגרעביא ײצילָאּפיָאטעג יד טָאה 1942 ילוי ןט27 ןופ טכַאנ רעד ןיא

 טריפעגסורַא ייז ןענייז ,טגָאזעג טָאה'מ יו .םינקז 100 וצ בורק "ָאּפַאטשעג , רעד

 ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,(עזָא) "זָאט, ןופ עדייבעג רעד ןיא ןרָאװעג

 רַאפ עינָאלָאק-רעמוז יד ןעוועג זיא טרָאד .טרָא-עשטַאד קיטכערּפ ַא ,יקשעּפסָאּפ

 געט עכעלטע ןופ ךשמב .דאבאש חמצ ר"ד ןופ ןעמָאנ ןפיוא "זָאט , ןופ רעדניק

 ןטקודָארּפ ערעדנַא ןוא טיורב ןיהַא טריפעג גָאט ןדעי ײצילָאּפ עשידיי יד טָאה

 ,רעטעּפש געט עקינייא ןיא .עשטַאד ףיוא ןענייז טייל עטלַא יד זַא ,טגָאזעג ןוא

 .ןינב ןקידייל ַא ןענופעג ייז ןבָאה ,ןטקודָארּפ טריפעגקעװַא ןיהַא ןבָאה ייז ןעוו

 רערעדנַא ןַא ןיא ןרָאװעג טריפעגסורַא רעניווטיל ךרוד ןענייז טייל עטלַא יד

 ,..רַאנָאּפ ףיוא -- ?עשטַאד

 עטרעטצניפרַאפ רענליוו סָאד טליהעגנייא יינסָאדנופ ןבָאה רעצ ןוא רעיורט

 ןָא ,קיאור ךרוד זיא רָאי בלַאה ַא .ןרָאװעג טרעטיצרַאפ ןענייז עלַא ,ָאטעג

 סעקטסישט עיינ זַא ,גָאזנָא ןַא סָאד זיא יצ .קילגמוא יינ ַאזַא ָאד ןוא סעקטסישט

 שינערעקרעביא רעד טימ סָאד טָאה תוכייש ַארַאפ סָאװ ןוא ?ןָא ךיז ןביוה

 ?עיצַאנימָאנ ןייז רַאפ סנעג טימרעד טלָאצַאב ?עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ןיא

 !לַאפוצ ַא זיולב זיא סָאד רעדָא

 תירב ַא ףיוא ןפָארטעג קילעפוצ ךיז ךיא בָאה רעטעּפש טייצ עסיוועג ַא

 ךָאנ ןענייז שיט םייב רעבָא .תירב ןכָאנ ,טעּפש ןעמוקעג זיא סנעג .ןסנעג טימ

 סּפַאנש טימ ןעוועג דבכמ ןסנעג טָאה החמש-לעב רעד .ןָאזרעּפ עקינייא ןסעזעג

 ףיוא טייהנגעלעג יד ןצונוצסיוא ןסָאלשַאב ךיילג ךיז ייב בָאה ךיא .סייבוצ ןוא

 וו .סעיינ סָאװטע ןעמוקַאבוצסױרַא -- ללכב ןוא הכרעמ ןיימ ןטכירַאפ וצ
 -טימעג ַאזַא ייב םיא טימ ןציז וצ טייהנגעלעג ַאזַא ךָאנ ןבָאה ךיא לעװ ןעוו ןוא

 ףיױא סעומש םעד ןגױצעגפיורַא קיטכיזרָאפ רעייז בָאה ךיא ?גנומיטש רעכעל

 ןופ עקטסישט יד, :ןָאטעג גָאז ַא סנעג טָאה ָאד ןוא ָאטעג ןיא עגַאל רעד

 ןעמונעגּפָא ןשטייד יד ןבָאה סָאד ,ןָאט וצ טינרָאג רימ טימ טָאה טייל עטלַא יד

 עכעלטע טלָאװעג ןבָאה ייז ...טַארנדוי ןופ ןעמוקעג זיא ייז סָאװ ,בוח ןטלַא ןָא

 טרעדנוה ףיוא ןעגנודעגּפָא ךיא בָאה שינרעטַאמ סיורג טימ ןוא ןשטנעמ טרעדנוה
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 ךיא סָאװ ןופ ןפנָארב ךס ַא ייז טימ ןעקנירטסיוא ןכָאנ ,טיל עטלַא סָאד ןוא
 זיא סָאװ ,עקטסישט יד, :רעטיײיװ ןַאד ןוא ."ןרעװ קנַארק ףוס-לכ-ףוס לעװ
 ףרַאד ץלַא סָאד .לַאפוצ ַא זיולב זיא ,ץנעדַאק ןיימ ןופ ביֹוהנָא ןיא ןעמוקעג
 גָאז ַא סנעג טָאה רעטעּפש סָאװטע .?טַארנדוי ןופ ןובשח ןפיוא ןרעוו ןבירשרַאפ
 ךיא בָאה "!ָאטעג סָאד ןעװעטַאר וצ זיא עבַאגפיוא .ןיימ ,ליצ ןיימ , :ןָאטעג
 ".ןדיי ןָא רעבָא ,ןעװעטַאר רשפא ריא טעװ ָאטעג סָאד ,ָאי, : ןפורעגנָא ךיז

 קרַאטש ךיז ןוא ןּפיל יד ןסיברַאפ ךיילג ךיא בָאה רעטרעוו יד קידנגָאזסױרַא

 רעבָא ,ןעמוקַאב דלַאב לעװ ךיא סָאװ טסייוו טָאג : רעטרעוו עניימ רַאפ ןקָארשרעד

 .קעװַא רע זיא עלייוו ַא ךָאנ ןוא טרעפטנעעג טינרָאג טָאה סנעג

 -רעביא ףיט ןיב ךיא ,ָאטעג סָאד ןעװעטַאר טלָאװעג קפס ילב טָאה סנעג ,ָאי

 תונוכ עטסעב יד טַאהעג רע טָאה ערעירַאקיָאטעג ןייז קידנבױהנָא זַא ,טגייצ

 ןעמענ ןפלָאהעג טָאה רע ןעװ וליּפַא .ךיז טזָאל סע סָאװ ,ןעװעטַאר ןפלעה וצ

 .עקירעביא יד טעװעטַאר רע זַא ,ןטלַאהעג ךיוא רע טָאה טיוט םוצ ןדיי

 ןייז טעוו רע זַא -- ,ךיא טלַאה ױזַא -- ,טגייצרעביא ףיט ןעוועג זיא רע

 יבַא ,תונברק ןייז ןלָאז .ָאטעג ןֹופ ןריפסורַא ןדיי יד טעװ סָאװ ,השמ רעד

 טױל ןעמ טָאה ָאטעג סָאד ןעװעטַאר ןוא ..ןרעוו טעװעטַארעג לָאז ָאטעג סָאד

 ןעניוועג ןוא ןּפעלשּפָא ךרוד ,ןשטייד יד רַאפ ןטעברַא ךרוד טנעקעג עירָאעט ןייז

 רעייז ןופ גנַאגךעקנַאדעג רעד ןעוועג זיא ַאזַא זַא ,ןגָאז קיאור ןעק ךיא .טייצ

 יז סָאװ ,ןָאט ;ןליוו ייז סָאװ ,ץלַא ןשטייד יד ןבעגכָאנ .ָאטעג ןיא ןדיי ליפ

 טזָאל סע סָאװ ןעװעטַאר יבַא ,ןעמעלַא טינ רָאנ ,תונברק ןבעג ; ןעגנַאלרַאפ

 ..ךיז ןעװעטַאר וצ ןעז לכ םדוק ןוא ...ךיז

 זיא םישדח עכעלטע עטשרע יד ןיא סָאװ ,סָאד ךיז טרעלקרעד טימרעד

 םעד ןיא ."ָאּפַאטשעג, טימ טַארנדוי ןופ טעברַאנעמַאזוצ עלַאעדיא ןַא ןעוועג

 ןָאטעגּפָא ןיױש זיא טעברַא עטסקיצומש יד זַא ,טניימעג סנעג טָאה דָאירעּפ

 ,ןבילבעג ןענייז סָאװ ןדיי יד ןוא ,קיאור ןייז טעוו טציא ,טַארנדוי ןכרוד ןרָאװעג

 .ןדיי ןופ רעטער ןוא *סָאב , רעד ןרעװ ןיוש רע ןעק -- ןבעלרעביא ןיוש ןלעוו

 רעשרעהניילַא רעד ןרעוו וצ טלעוּפעגסױא ןשטייד ?ענייז,, ייב רע טָאה רעבירעד

 | ,ָאטעג ןרעביא

 ןוא קיאור ןעועג ָאטעג ןיא זיא טייל עטלַא יד ןופ עקטסישט רעד ךָאנ

 ..געוו ?ןלַאמרָאנ,, ןייז טימ ןעגנַאגעג ךיז זיא ןבעל סָאד .ליטש

 עכעלטפַאשלעזעג :ןבעל עכעלרעניא סָאד טריזױויטקַא ךיז טָאה ָאטעג ןיא

 -סגנולייורַאפ ,רעטַאעט ,סעיווער ,ןטרעצנָאק ,רעדניק רַאפ ןלוש ,סעיצוטיטסניא
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 ָאטעג ןיא גנונַאּפש עשיטילַאפ

 .גנונַאּפש רעטסערג ןיא טבעלעג רימ ןבָאה 1942-42 רעטניוו ןופ געט יד ןיא

 םורַא ןפמַאק יד לעיצעּפס ,דנַאלסור ןיא ןפמַאק יד ,טנָארפ ןופ ןסעיינ יד

 טכַארבעג ןגעלפ ןסעיינ עלַא .טומ ןוא תוחוכ ןבעגעגוצ זדנוא ןבָאה דַארגנילַאטס

 ןשטנעמ ןעוועג רעבָא ןענייז סע .טָאטש ןופ רעטעברַא יד ךרוד ָאטעג ןיא ןרעוו

 ןוא ןסעיינ ןעניפעגסיוא ןוא ןכוז ןטימ ןבעגּפָא לעיצעּפס ךיז ןגעלפ סָאװ

 רעד ףױא ןפערט טכַאנרַאפ ןדעי ךיז ןגעלפ "ןצעּפס , עקיזָאד יד ,סעקטָאלּפ

 ףיֹוא ףיוה סיקסלָאװָארבָאד ןבענ ןענופעג ךיז טָאה עשזריב יד ."עשזריב-סעיינ,

 ,רע .ןאפשאי ר"ד ןעוװעג זיא סעיינ ףיוא "ץעּפס ,-טּפיוה רעד .סַאג"שדקה רעד

 טסּוװעג טָאה ןוא רָאטקָאד-יײצילַאּפ ןעוועג זיא ,רָאטקָאד רעשידיי רעטלַא רעד

 ןעגנערב ןטרָאד ןופ ןוא טָאטש ןיא ןײגסױרַא טּפָא טגעלפ רע .סעיינ ךס ַא

 .לדער ןייז ןיא ןלייטסיוא ךיז טגעלפ ,ןַאמ רעכיוה ַא ,ןאפשאי ר"ד .סעײנדָאידַאר

 העידי עדעי .ןיבר םייב םידיסח לָאמַא יו ,רעטרעװ ענייז ןעגנילש טגעלפ רעדעי

 ןעוועג ןענייז סע ןעוו יאדװַא ןוא ,לָאמ רעקילדנעצ טלייצרעדרעביא רע טָאה

 רעביא ןרעװ ןגָארטעגרעדנַאנופ תועידי יד ןגעלפ עשזריב רעד ןופ .תועידי עטוג

 עװקסָאמ -- ןשינרעּפמַא ןוא סעיסוקסיד ןבייהנָא ךיז ןגעלפ סע ןוא רעזייה יד

 ,ןטלַאהסיוא טינ -- ןטלַאהסיוא טעװ דַארגנילַאטס ,ןעמענ טינ --- ןעמענ ןעמ טעוו

 סעיסוקסיד ןעגנַאגעגנָא ןענייז ױזַא טָא .ןלַאפ טינ -- ןלַאפ טעװ דַארגנינעל

 | | ,ןייג-ןפָאלש ןזיּב

 טעברַאעג טָאה רע ,ץכ םהרבא ,ןכש ַא טַאהעג רימ ןבָאה הריד רעזדנוא ןיא

 ירַאפ עכעלטע ןֹופ הנתמ ַא טימ ןעמוקעג רע זיא גָאט ןדעי ןוא ןַאב רעד ףיוא

 ןרָאפעגכרוד ענליוו ךרוד ןענייז טנייה ..זַא ,ןסייהעג טָאה סָאד ...לּפע ענעריורפ

 ןופ ןשטייד עטעגרהעצ ןוא ענעריורפרַאפ טימ סענָאגַאװ ליפיוזַא ןוא ליפיוזַא

 טנעקעג טינ רע טָאה סענָאגַאװ יד ןבענ זַא ,טגָאזעג טָאה רע .טנָארּפ ןשיסור

 עטליופעצ עקידעבעל שממ .ןעקניטשעג ייז ןבָאה ךעלרעדיוש ױזַא ,ןייטשנייא

 עטסעב יד יו רעסעב טקעמשעג תועידי יד טָא ןבָאה זדנוא רעבָא ...םיפוג

 -- ןלייצרעד רע טגעלפ -- רענידַאב ןוא רעטסעווש יד, .ןעמופרעּפ עשיזיוצנַארפ

 רָאנ .םירגּפ עקידעבעל יד ףיוא ןָאט קוק ַא טינ ןזָאל ייז .קעװַא זדנוא ןביירט

 .."ןרָאװעג טגָאזעג ןטסגניה ףיוא יאוולה .ייז ןריּפש רימ ,ןעז טינ ןפרַאד רימ

 ןבירעג ךיז טָאה'מ ןוא ןגָאז ןעיורפ יד ןגעלפ ..."ןייוו רעשעלפ ענעסָאגעגנָא,

 ןסַאג יד ףיוא ןבָאה רעבייוו עמערָא ןעװ ,ןרָאי עקילָאמַא) .דיירפ רַאפ טנעה יד

 .(.."ןייוו רעשעלפ ענעסָאגעגנָא, ןעיירש ייז ןגעלפ ,לּפע עטליופרַאפ טפיוקרַאפ

 רעטניה טָאה ײמרַא עשישטייד יד זַא ,העידי יד ןעמוקעגנָא זיא'ס ןעוו
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 ירד יד .רעשל ןיֵא ןעועג ךיירפ רעזדנוא זיא ,טרילוטיּפַאק דַארגנילַאטס

 געט ןעוועג זדנוא ייב ןענייז ,טרעלקרעד ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,געט-רעיורט

 ןוא ?בוט לזמ, ןבעגעגּפָא ךיז טָאה'מ .החמשו ןושש שממ ,דיירפ רעקיצרַאה ןופ

 ,טגָאזעג ןבָאה ןטסימיטּפָא ליפ ןרעה וצ סעיינ עכלעזַא רעמ סָאװ ,ןשטנוװעג

 עטנערבעג ןבָאה ייז זַא ,טושּפ ?סָאװרַאפ .קילג ַא סָאד זיא ָאטעג ןרָאפ זַא

 רעעזנרעטש ערעדנַא .זדנוא ןיא ןסעגרַאפ ייז ןלעוװ ,ןָאט וצ ךיז טימ ןוא תורצ

 ןלעוו ןשטייד יד זַא ,קידנגָאז ,םזימיטּפָא רעייז ןיא רעטייוו ךָאנ ןעגנַאגעג ןענייז

 ןענעגרהסיוא ןכרוד ןעגנַאגַאב ןענייז ייז סָאװ ,רעלעפ ןסיורג םעד ןעזנייא טציא

 .ןעמוקעג ץונוצ טוג רעטציא ייז ןטלָאװ עכלעוו ,ןשטנעמ עגנוי ליפוזַא

 שדוח םעד ןיא ,1943 ץרעמ זיב ָאטעג ןיא ןבעל סָאד ןעגנַאגעגנָא זיא ױזַא

 ןופ ןעמוקעג יא טייקיאורמוא יד .םינמיס עקיאורמוא ןזייוו ןעמונעג ךיז ןבָאה

 "קיל ןגעוו תועידי עקירעױרט ןעמוקנָא ןבױהעגנָא ןבָאה סע .ץניװָארּפ רעד

 ,ןדיי-ץניװָארּפ עטצעל יד ןופ סעיצַאדיװ

 1043 לירֿפַא ןט5 םעד ,הטיחש עסיורג יד

 ענלצנייא ןוא ןּפורג ןעמוקנָא ןבױהעגנָא ָאטעג ןיא ןבָאה ץרעמ שדוח ןיא

 ,עטסעפ -- ןדיי רעלעיצניוװָארּפ עטכע ןעוועג ןענייז סָאד .ץניווָארּפ רעד ןופ ןדיי

 ,טנגוי ךעלכעזטּפיוה .טנעהיטעברַא עטרַאה טימ ,עטנערברַאפ ןוז ןופ ,עטנוזעג

 טײרּפשרַאפ ךיז טָאה ץרעמ ףוס .חוכ ןוא טומ ,ןבעל טימ טזיורבעג ןבָאה עכלעוו

 .ענװָאק ןייק קירוצ ןרָאפ ןענעק ,ָאטעג רענליוו ןיא ןדיי רענװָאק זַא ,גנַאלק ַא

 -ָאטעג ןופ ןינב ןיא גנולמַאזרַאפ-"ןרידַאגירב ַא ןעמוקעגרָאפ זיא געט יד ןיא

 ןופ רַאסימָאקיסטיבעג רעד זַא ,טרעלקרעד טָאה סנעג רעכלעוו ףיוא ,רעטַאעט

 רענליו יד ףרַאד געט עטסטנעָאנ יד ןיא זַא ,טנדרָארַאפ טָאה ענליוו םורַא

 -ָארּפ ןָא ןעמוק סנטצעל סָאװ ,ךיז טמענ ןענַאד ןופ .ןייר-ןדיי ןרעוו ץניװַארּפ

 ַאטעג רענליוו ןיא זייוולייט ןצעזַאב ךיז ןפרַאד ייז .ענליוו ןייק ןדיי עלעיצניוו

 רענװָאק יד זַא ,ןדלָאמעג ייברעד טָאה סנעג .ָאטעג רענוװָאק ןיא זייוולייט ןוא

 ןדיי יד ןקיאורַאב וצ ידכ .ןדיי יד רַאפ ןעגנוניווװ וצ טיירג גנוטלַאװרַאפ-ַאטעג

 יד ןרָאװעג טקיטכעמלוּפַאב סנעג זיא ,"לַאמרָאנ, ןייגכרוד לָאז עיצקַא יד ןוא

 טימ סױרַא רע טרָאפ רעבירעד .יײצילָאּפ ןייז טימ ןײלַא ןריפוצכרוד עיצקַא

 רעלסעד עילאס רעטערטרַאפ ןייז ןוא טרָא ןייא ןיא ןטנַאיצילָאּפ עדַאגירב ןייא

 ןדיי עלַא ןעמענפיונוצ ןלעװ ייז .ץַאלּפ ןטייווצ ַא ןיא עדַאגירב רעטייווצ ַא טימ

 רענוװָאק ןיא רעגעצ ייווצ עלעיצעּפס ןיא ןריפּפָא ייז ןוא ןכַאז ערעייז טימ

 רענליוו ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןדיי רענוװָאק זַא ,טרעלקרעד טָאה סנעג .ָאטעג
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 רעגעצ ייווצ .םייהַא ןרָאפ ןוא טייהנגעלעג רעד טימ ןצונַאב ךיז ןענעק ָאטעג

 זיא תוקיפס עטגָאזעגסױרַא עלַא ףיוא .לירּפַא ןט5 םעד ענליוו ןרָאפכרוד ןלעוו

 ײַצילָאּפ רענליוו רעזדנוא טימ רעלסעד ,ךיא, : רעפטנע רעשירָאגעטַאק ַא ןעמוקעג

 ."ןריפכרוד עיצקַא עצנַאג יד ןלעוו

 ןבָאה ,ענעמוקעגנָא-יינ יד ךיוא יוװ ,ָאטעג רענליוו ןופ ןדיי רענוװָאק ליפ

 ענעמוקעגנָא-יינ יד .לירּפַא ןט5 םעד גוצ ןטימ ןרָאפ וצ ןבירשרַאפ זײװנסַאמ ךיז

 ,ןיטנַארַאק ןיא זדנוא ייב טרירטסיגער ךיז ןבָאה

 ןטנַאיצילָאּפ סעדַאגירב ייווצ טימ ןרָאפעגסױרַא ןענייז ןרעלסעד טימ סנעג

 ןוא ענעמשא ,קעשילַאכימ ,ריווס ,ןַאיצנעיווש :יװ ,ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא

 רעגעצ ייווצ ןיא טצעזעגניײרַא ייז ,ןדיי 5500 ייב טרָאד טלמַאזעגפיונוצ ,ערעדנַא

 ,ענווָאק ןייק ןרָאפ טלָאזעג ייז ןבָאה ןענַאד ןופ ,ענליוו ןייק ייז טימ קעװַא ןוא

 ןט4 ןופ טכַאנ רעד ןיא סנעג ןעמוקעג ענליוו ןייק זיא רעטשרע רעד

 ץעיװָאּפַאטשעג רעד ןעמונעגרעביא םיא טָאה ףױהנַאב ןפיוא ,לירּפַא ןט5 ןפיוא

 -ַאּפַאטשעג, ןשיטָאטש ןיא טריפעגקעװַא ןטנַאיצילָאּפ ענייז טימ םיא ןוא סייוו

 ,בוט לכ ןופ גרַאװנסע ןוא סּפַאנש טימ שיט ַא טיירגעג ןעוועג זיא טרָאד .ןינב

 טָאה ,ןַאב ןופ ןעמונעגוצ םיא טָאה'מ סָאװרַאפ ,ןגערפ ןעמונעג טָאה סנעג ןעוו

 ןיײלַא ייז ןוא ,טקידנעעג זיא לָאר ןייז זַא ,טרעפטנעעג רָאלק ןוא ץרוק סייוו םיא

 ,רַאנָאּפ ןייק ...ןריפ רעטייוו ןטרָאּפסנַארט יד ןלעוו

 ?ַאּפַאטשעג, ןיא ןעװעג ןטנַאיצילָאּפ ענייז טימ סנעג זיא טכַאנ עצנַאג יד

 טימ לָאז רע ,ףױהנַאב ןפיוא טריפעגקעוװוַא םיא ןעמ טָאה גָאטרַאפ טשרע ןוא

 טָאה סנעג .טרָאּפסנַארט ןטייווצ םעד ןטרַאװּפָא ןטנַאיצילָאּפ ענייז ןוא ןרעלסעד

 ןוא סרעטסעװש ןקנַארק יד ,ןטנַאיצילָאּפ יד טימ ןרעלסעד ןעמונעגוצ ךיילג

 ןבָאה סָאװ ,גוצ ןיא ןעזרעד טָאה רע עכלעוו ,םיברוקמ ענייז ןופ עכעלטע

 .ןבירטעגקעװַא חוכ טימ שממ ייז טָאה רע .ענוװָאק ןייק ןרָאפ טלָאזעג קיליוויירפ

 ןענָאגַאװ ייווצ ןָאלַאשע ןופ טעּפעשטעגּפָא טנעמָאמ ןטצעל ןיא ךיוא טָאה סנעג

 ןבָאה רעניווטיל טימ ןשטייד .םרָאפטַאלּפ ןופ ןבירטרַאפ לענש ןשטנעמ יד ןוא

 ,סנעג ..ענֹווָאק ףױא קעװַא ןענעז ייז ןוא ,ןענָאגַאװ יד טלגנירעגמורַא ךיילג

 ָאּפַאטשעג , ןיא ןרָאװעג טריפעגקעוַא רעדיוו ןענייז ןטנַאיצילַאּפ יד ,רעלסעד

 ןיא ןעמוקעג ייז ןענייז םעדכָאנ .גָאטייב זיב ןטלַאהעגּפָא ייז ןעמ טָאה טרָאד
 סיורג ַא ןעשעג זיא'ס זַא ,טנעקרעד ךיילג ןעמ טָאה רעמינּפ ערעייז ןופ .ָאטעג

 ומוש .ןבעל רעזדנוא טלקנוטרַאפ רעדיוו טָאה ערַאמכ ערעטצניפ ַא .קילגמוא
 -ענסָאס יד יו ,ןדיי עקיטפערק ,עגנוי טנזיוט בלַאה ַא טימ ףניפ -- !םיימש

 ,עקטסַאּפ ַאזַא ךרוד ,קילגמוא ַאזַא ןיא ןירַא ןענייז ,רעמייב

 ןוא ַאטעג ןיא ןעמוקעג סייוו ץעיװָאּפַאטשעג רעד זיא גָאט ןרעדנַא ןפיוא

 טרענייטשרַאפ זיא ָאטעג סָאד .קַארט ַא םענייז ףיוא ןטנַאיצילָאּפ 20 ןעמונעג
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 -ַאֹּפ עשידיי יד ןעװ טשרע .ןטיידַאב ףרַאד סָאד סָאװ ,קידנסיוו טינ ןרָאװעג

 ,ןברוח ןכעלרעדיוש ןגעוו טסּוװרעד ךיז ןעמ טָאה ,ןעמוקעגקירוצ ןענייז ןטנַאיציל

 ןיא ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ןענייז ,ענוװָאק ףיױא ןרָאפ וצ טָאטשנָא רעגעצ עדייב

 ןדיי יד ןענייז זיײװנּפורג ןוא ןענָאגַאװ יד טנפעעג ןעמ טָאה זייווקיצנייא .רַאנָאּפ

 י-נײרַא ןוא ןסָאשעגסיױא ןעמעלַא ייז ,רעבירג עטיירגעגוצ יד וצ ןרָאװעג טריפעג

 ,גָאט ןצנַאג םעד טרעידעג טָאה עיצוקעזקע יד .רעבירג יד ןיא ןפרָאװעג

 סענָאגַאװ עטרַאּפשרַאפ יד ןיא ןדיי יד ןבָאה ,ךיז טוט סע סָאװ ,קידנעעזרעד

 ,ןטיפוס ,סעגָאלדָאּפ ,ךעלרעטצנעפ עטעװעטַארקרַאפ יד ןכערב ןוא ןסייר ןעמונעג

 ןעמ זיא טייוו רעבָא .ןפיול ןעמונעג ןוא ןסירעגסױרַא ךיז ןבָאה עטלייצעג ןוא ,ןריט

 טימ ןבָאה סָאװ ,רעניווטיל טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא ץלַא .ןפָאלרַאפ טינ

 םעד זיולב ןבָאה סָאװ יד ןוא עקידנפיול עלַא טגײלעגקעװַא ןטַאמָאטױא ערעיײיז

 "רעדיוו ןקרַאטש ַא טלעטשעג ןדיי ןבָאה ךָאד .ןָאגַאו ןופ טלעטשעגסױרַא ּפָאק

 יד וצ טריפעג ןוא ןענָאגַאװ יד טנפעעג טָאה ןעמ ןעוו ךעלכעזטּפיוה ,דנַאטש

 ןבלַאה ַא ןופ עקערטש ַא ףיוא סָאװ ,טקַאפ רעד זיא ןופרעד זייװַאב ַא .רעבירג

 ענעסָאשעצ רעקילדנעצ ןגעלעג ןענייז ץַאלּפ-הטיחש םעד םורַא רעטעמָאליק

 עשידיי יד ןעמונעג טציא "ָאּפַאטשעג , יד טָאה קעווצ םעד וצ עקַאט ,סרעּפרעק

 ןיא ייז ןפרַאװנײרַא ןוא סרעּפרעק עקיזָאד יד ןעמענוצפיונוצ ידכ ,ןטנַאיצילָאּפ

 רעבירג יד ןסָאגרַאפ ןטנַאיצילַָאּפ עשידיי יד ןבָאה ,טעברַא יד טקידנעעג .רעבירג

 תודוס דוסב סָאד ייז ןבָאה ָאטעג ןיא קידנעמוק ...שידק טגָאזעג ...ןוא ךלַאק טימ

 ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל טָאה דוס רעד רעבָא ,עטסטנעָאנ ערעייז ןבעגעגרעביא

 ךשמב לָאמ ןטשרע םוצ .באב העשת ןיא יו רערעטצניפ ןרָאװעג זיא ָאטעג ןיא

 ןדיי ןזייוו םזיניצ ןצנַאג ןטימ לָאז ?ָאּפַאטשעג , זַא ,טריסַאּפ טָאה ןרָאי עלַא יד

 ןענייז טנעמָאמ םעד זיב .רַאנָאּפ זיא סנױזַא סָאװ ןוא ייז טימ טוט ןעמ סָאוװ

 טָאה לָאמנייק רעבָא ,ןדיי טנזיוט 50 ייב ןרָאװעג טכַארבעגמוא ענליוו ןיא ןיוש

 קידנעטש ןגעלפ ייז ,טרעקרַאפ .טריסַאּפ סע סָאװ ,תמא םעד טגָאזעג טינ שטייד ַא

 ןעמונעגּפָארַא ייז ןבָאה לָאמ ןטשרע םוצ טציא ."טעברַא ןעמ, זַא ,ןקיאורַאב

 ,ןריּפמערק וצ סָאװ ךיז ָאטינ זיא'ס זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ייז .עקסַאמ יד ךיז ןופ

 טינ גנַאל ןיוש ןלעװ ענעבילבעג יד ךיוא לייוו ,ןטלַאהַאבוצסױא סָאװ ָאטינ

 | ,ףוס רעייז ףיוא ןטרַאוװ

 ײַצילָאּפ עשידיי יד ןוא רעלסעד ,סנעג סָאװ לָאר יד זיא ןינע רעדנַא ןַא

 ףיוא ןייג ןלעװ ןטרָאּפסנַארט יד זַא ,טסּוװעג סנעג טָאה יצ .טליּפשעג ָאד ןבָאה

 הלאש רעד ףיוא טָאה ָאטעג סָאד ?טרַאנעגּפָא םיא טָאה ןעמ רעדָא ,רַאנָאּפ
 .חומ םעד ךיז ןכָארבעג

 -ןרידַאגירב ַא ןעמוקעגרָאּפ ןינבירעטַאעט ןיא זיא םורַא געט עקינייא ןיא

 :סָאװ טָא טגָאזעג טָאה סנעג רעכלעוו ףיוא ,גנולמַאזרַאפ
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 -ןדיי ןרעװ זומ ץניוװָארּפ רענליוו יד יוו תויה ,זַא ,טגָאזעג רימ טָאה'מ,
 -רעבירַא ,ץניװָארּפ רעד ףיוא ךָאנ ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןדיי יד ךיא לָאז ,ןייר
 ינײרַא ךיא בָאה ָאטעג רעזדנוא ןיא .סָאטעג רענװַאק ןוא רענליוו ןיא ןריפ
 -רעד טינ ,רַאסימָאק-סטיבעג רעד ,טסגניה טָאה רעמ ,ןדיי טנזיוט 2 ןעמונעג
 ןיא ןרעװ ןעמונעגניירַא טפרַאדעג ןבָאה ןדיי טנזױט 5 עקירעביא יד ,טביול
 טיירגעגוצ ןוא טסּוװעג םעד ןגעוו טָאה טַארנדוי רענוװָאק רעד .ָאטעג רענוװָאק
 עיצקעלעס "עניילק ַא, ןריפכרוד לָאז ךיא זַא ,טגָאזעג ךיוא רימ טָאה'מ .תוריד
 טינ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה רעלסעד ןוא ךיא .עקנַארק ןוא עכַאװש ,עטלַא ןופ
 ןדיי 5.500 יד ןלעװ רימ זַא ,רעסעב ןייז ךָאד טעװ ,תונברק עלַא ףיוא קידנקוק
 ןדיי 5.500 יד ןלעװ רימ זַא ןוא ,ןשטייד יד רַאפ סע ןזָאל יװ ,ןריטכרוד
 ןיא .קילגמוא ןַא ןעשעג רעבָא זיא ָאד .ָאטעג רענװָאק ןיא ןריפניירַא ןײלַא
 ,טנעמָאמ ןטצעל ןיא ,ךיז טָאה ענװָאק זַא ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה *ָאּפַאטשעג,
 טָאה ענליוו ןופ רַאסימָאק-סטיבעג רעד .ןדיי ליפ ױזַא ןעמענוצנײרַא טגַאזטנַא
 ןשטנעמ יד טימ רעגעצ ייווצ יד ןענייז .ןזָאלנײרַא רעמ טלָאװעג טינ ךיוא
 ןענופעג "ָאּפַאטשעג, טָאה -- ענװָאק טינ ,ענליוו טינ .ןטפול רעד ןיא ןבילבעג
 ?,רַאנָאּפ --- געווסיוא ןַא

 ָאד זיא ?טסייו רעוו 1 תמא זיא "ָאּפַאטשעג, רעד ןופ גנורעלקרעד יד .יצ

 "גנוריסַאּפ , עצנַאג יד רעדָא ,ענווָאק בילוצ לַאפוצ רעשיגַארט ַא ןעשעג עקַאט

 ?ןגָאז ןעק רעװ ?רעדרעמ יד ךרוד ןרָאװעג טריזינעצסניא רעירפ ןופ זיא

 ,רענעכָארבעצ ַא -- םלוע רעד ןוא סנעג טרעלקעגפיוא ןינע םעד טָאה ױזַא

 ,רעזייה יד ןיא ךיז וצ קעװַא זיא רעטרעטצניפרַאפ ַא

 ּצ

 ךעלרופ עשרעיוּפ ןרָאפעגנײרַא ָאטעג ןיא ןענייז םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 -עג יד ןופ ןעמונעגפיונוצ ןבָאה רעניווטיל יד סָאװ ,ןכַאז עטקיטולברַאפ טימ

 טנשריעג ןבָאה עטוג יד לייוו ,ןכַאז עטסגרע יד ןעוועג ןענייז סָאד ,עטעגרה
 -ןיײרַא ?ָאּפַאטשעג , יד טָאה רעדיילק יד .םירעוּפ עקימורַא יד ןוא רעניווטיל יד

 בילוצ .ָאטעג ןיא ןדיי עטעקַאנ ,עקיטפרעדַאבטיונ יד רַאפ "הנתמ, סלַא טקישעג

 טָאה לייט ַא :טקילפנָאק ַא ןכָארבעגסױא גנוטלַאװרַאפ-ַאטעג ןיא זיא םעד

 רעד ייב ןעוועג ןענייז ערעדנַא ,ןעמענ טינ ןכַאז יד רָאט ןעמ זַא ,ןטלַאהעג

 ןבעל סע שיגַארט יװ ,ןשטייד יד ןזייוו וצ ידכ ,ןעמענ זומ ןעמ זַא ,גנוניימ
 טוומעג ןעמ טָאה ןכַאז יד זַא ,טרעלקרעד ךָאנרעד טָאה סנעג .ןדײרָאטעג יד

 ,טוג יֹוזַא ןבעל ָאטעג ןיא ןדיי זַא ,ןשטייד יד ןזייוו טינ רָאט ןעמ לייוו ,ןעמענ

 ןרָאפעג ןענייז ךעלרופ יד ןעוו ,רעדיילק ןוא שעוו ןופ ןרינגיזער ןענעק ייז זַא

 ןוא סעוװַאל יד ףיוא ןענַאטשעג ןדיי ןענייז ,ָאטעג ןיא סַאג רעקצינדור רעביא

 ןדיי ןעו ,ןלַאפ ןעוועג ךיוא רעבָא ןענייז סע .ןברוח ןפיוא טנייוועג רעטיב

 ,רעטוּפ ךעלּפעט ,טיורב ךעלבעל טּפַאכעג ןוא ךעלרופ יד וצ ןפָאלעגוצ ןענייז
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 יִד בילוצ זיולב טינ ןָאטעג סָאד ןבָאה ליפ ,ןטקודָארּפ ערעדנַא ןוא ץלַאמש

 ןייק ןַארַאפ טינ ךעלּפעט יד ןיא ןענייז יצ ,ןָאט וצ ךוז ַא ידכ רָאנ ,ןטקודָארּפ

 ןכַאז עלופטרעוו רעדָא תועבטמ ענעדלָאג

 רעבָא .טרעטצניפרַאפ ןוא טרעױרטרַאפ ןעגנַאגעגמורַא ןעמ זיא געט עגנַאל

 עיצקַא רעד ןופ ןענייז ןטנַאיצילָאּפ עסיוועג זַא ,ןעגנַאגעגמורַא ןענייז ןעגנַאלק

 ,םיצפח ערעייט ערעדנַא ןוא ןטנַאילירב ,דלָאג טימ טּפָאטשעגנָא ןעמוקעג

 .עיצקַא יד ןריפכרוד םייב תונברק יד ןופ ענעמוקַאב רעדָא ענעמונעגוצ

 גרעבנעטיוו עידעגַאוט יד

 ןשטנעמ קילדנעצ עכעלטע יד ,רימ ןבָאה ,1942 ילוי ןט16 םעד ,קיטיירפ

 ,ךעלנייוועג יו רעירפ טּפַאכעגפיוא ךיז ,הריד רעזדנוא ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ

 רעזדנוא ןופ זַא ,רָאנ סייוו ךיא ;טינ ךיא סייוו טקעוועגפיוא זדנוא טָאה'ס רעװ

 ויא ָאטעג ןיא, זַא ,טרעהרעד רימ ןבָאה הריד רעד ןופ לייט ןלַאגעל םענעּפָא

 ,ןשיט עלַא ,ןָאטעגנָא ןעוועג עלַא רימ ןענייז ןטונימ עטלייצעג ןיא ."קיאור טינ

 ,סרעגעלעג-טכַאנ יד ןופ ןרָאװעג יירפ לַאטנעמָאמ ןענייז גנעגכרוד ןוא ןלוטש

 ןרַאשסױרַא ןעמונעג זייווכעלסיב ךיז טָאה ןעמ ןוא טקַאּפרַאפ טנַאװעגטעב סָאד

 ,ןיירַא רעמיצ ןטשרע ןיא ,רעכייב יד ףיוא

 םייח 'ר ,הריד רעד ןופ סָאבעלַאב םעד ךיא גערפ ,ןיהַא ךיז קידנרַאשסױרַא

 : רעכַאמ-ןזליג ןקידנעקניה םעד ,יקסרוטַאקַאב

 ? םייח 'ר ,ןעשעג זיא סָאװ --

 -- ,ךעלנייוועג יו ,לוק רעכעה ַא טימ רע טרעפטנע -- ?סָאװ סייוו ךיא --

 ,.טרעטשינ ןעמ ,טכוז ןעמ ,טמסרַאפ יו םורַא טפיול יײצילָאּפ יד

 ,רעטייוו ךיא גערפ -- ?ןעמ טכוז ןעמעוו ,ןעמ טכוז סָאװ --

 :ץכ יורפ יד רימ טרעפטנע םייח 'ר טָאטשנָא

 .טסינומָאק ַא טכוז ןעמ --

 רעצַאש רענעזעוועג ןוא רַאװקיטנַא) ץכ םהרבא ןַאמ ריא טגָאז -- ָאי --

 ,ןשטייד יד ןופ רימ ןבָאה תורצ ןוא ןגָאלק קיניײװ -- (דרַאבמָאל ןשיטָאטש ןופ

 ןלייאוצ רָאג ןלָאז ייז ..ּפעק ערעזדנוא ףיוא ןטסינומָאק יד ךָאנ רימ ןפרַאד

 ,.ףוס רעזדנוא

 רעזדנוא ךרוד ,ךיא ןיב ,ןייגרעד טינ ָאד ךיא לעװ קלָאט ןייק זַא ,עז ךיא

 ןפיוא ןײרַא (3 עקסנַאקיילקרא) 6 רעקצינדור ןופ רעטירד רעד ,ףיוה ןגנַאל

 :יװ ,ָאטעג ןופ ינּפ יד טניוװעג ןבָאה סע ּוװ ,6 רעקצינדור ןופ ףיוה ןטייווצ

 סָאד ןעוועג ךיוא זיא ָאד) .א א רעלסעד ,עדוארב ,יקציווָאנאקלימ ,דירפ ,סנעג
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 י"תיב ַא ףיױא יו קיאור ,ליטש ןעוועג זיא ףיוה ןסיורג ןקיזָאד ןפיוא .(רעטַאעט

 ,ָאטינ שטנעמ רעקידעבעל ןייק .םלוע

 טקיניײארַאפ ןַאד ןענייז ףייה יירד עלַא) ףיוה ןטשרע םוצ רעטייוו ייג ךיא

 סָאװ ,ןטנַאיצילָאּפ עכעלטע ןגעגַאב ןוא ןשטנעמ רָאּפ ַא ךיא ףערט ָאד .(ןעוועג

 ,עדנעמָאק רעד ֹוצ ןפיול

 ןענייז ָאד ;גנוגעװַאב עסיורג ַא ןעוועג קידנעטש זיא ףיוה ןטשרע ןפיוא

 טניוװעג ךיוא ןבָאה ָאד ,קַאטרַאט רעד ,ןטַאטשרַאװרָאטעג ייר עצנַאג ַא ןעוועג

 ךָאנ זיא ץלַא ,ירפ רעייז ןעוועג זיא רעגייז רעד .וו .א .א ןטנַאיצילַאּפ ךס ַא

 רעד ֹוצ ,סַאג רעקצינדור גָאר ףיֹוא סױרַא ייג ךיא .ןסָאלשעג ןוא טכַאמרַאפ

 .גנוגעווַאב עקרַאטש ַא ןוא ןשטנעמ ךס ַא ןיוש ךיא ףערט ָאד .עינרַאיװַאק

 סענָאלָאק יד ןעוו ,קידנעטש יו ערעדנַא ןַא טנייה רעבָא זיא גנומיטש יד

 ליפרעד ךיא .טעברַא רעד וצ טָאטש ןיא ןיײגוצסױרַא ןביילק ךיז ןגעלפ רעטעברַא

 | ,שינעשימעצ ַא ,שינעלמוטעצ ַא

 ,ערעדנַא ךס ַא ךיוא ןפיול סע ,יײצילָאּפ רעה ןוא ןיה טפיול סע

 רָאּפ ַא ןיא ,טיובעג טסעפ ,ןַאמנגנוי ןקירעדינ א ךיא עזרעד גנילצולּפ

 ,עקוורטַאװ רענייפ ןוא ןזיױה-עפילַאג ענייש ןיא ,לוויטש-ןריציפָא עטנַאגעלע

 -- רעטלמוטעצ ַא ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא .טנַאה ןיא רעװלָאװער ַא טימ טפיול רע

 סָאװ ,רע זיא רעװ !טנַאה ןיא רעװלָאװער ַא טימ ָאטעג ןופ ךעלסעג יד ףיוא

 ? סָאד טיײדַאב

 :רימ טגָאז ןעמ ןוא ןשטנעמ עקידנעייטש רימ ןבענ יד גערפ ךיא

 רעד ןופ טנעגַא רענעזעוועג רעד ,אריּפַאש עקכענעה ,עקכענעה זיא סָאד --

 רעטעברַאטימ -- טציא ןוא .ד.וו.ק.נ ןופ טנעגַא רעטעּפש ,עוויזנעפעד רעשיליוּפ

 ...?ָאּפַאטשעג , ןוא ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ

 ןענייז סָאװ ,סַאג ןפיוא ןשטנעמ יד ןופ רענייק טָאה ,טגָאזעג תמא םעד

 ,רָאפ ךעלטנגייא טמוק ָאד סָאװ טסּוװעג טשינרָאג ,רעמ ןוא רעמ ץלַא ןרָאװעג

 ןעוועג שוח-סליפעג רעד זיא רעגריביָאטעג םייב -- שוחב טליפעג רָאנ טָאה'מ

 טיירג סע ןוא ךיז טכָאק סע זַא -- סטכעלש ףיוא ךָאנ טרפב ,רעטפרַאשרַאפ ַא

 ,סכעלנייוועגמוא סעּפע ךיז

 ָאטעג סָאד סָאװ ,טקַאפ םעד ןופ ןעוועג רָאנ ןעמ זיא טקיאורַאב לסיב ַא

 רעטסקינייװעניא ןַא רָאפ טמוק סע זַא ,טסייה סָאד .טרעגַאלַאב ןעוועג טינ זיא

 ןייז טימ סנעג ךיז טעװ המוהמ רעטסקינייװעניא ןַא טימ ,אלימ ,טקילפנַאק

 ךָאד ייז ןענייז םעד ףיוא ,רעכיז ןעמ זיא םעד טימ ..ןבעג הצע ןַא יײצילַאּפ
 ,..ןדיי

 ,טריטנעירָא ךיז ךיא בָאה ,עטנַאקַאב ןופ רעטרעװו עטקַאחעגּפָא עכעלטע ןופ

 ,סױרַא ןרעדָאפ ןשטייד יד ןכלעוו ,טסינומָאק ַא טכוז ןעמ זַא
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 שינרעטיצ ןוא קערשיליורג ןיא טרַאװעג ןבָאה'ס ּוװ ,בוטש ןיא קעװַא ןיב ךיא

 ,ןבעגעגרעביא ןצרוק ןיא ייז בָאה ךיא .העידי רערָאלק ַא ףיוא ןשטנעמ רעקילדנעצ

 ,טלגנירעגמורַא טינ זיא ָאטעג יד זַא ,טקיאורַאב ייז לכ םדוק ןוא סייוו ךיא סָאװ

 ךַאז יד -- שרעדנַא יצ ױזַא ,ןוא ָאטעג ןופ ןינע רעטסקינייװעניא ןַא זיא סָאד
 ,ןרעוו טקידיילרעד טעוו

 ןבילבעג ןענייז עלַא רעבָא ,טמעטָאעגּפָא רעיירפ ןבָאה בוטש ןיא ןשטנעמ יד

 ךיא ןיב טציא טשרע .סַאג ןיא קעװַא קירוצ ןיב ךיא ."קיטרַאפ ןוא טיירג,

 ,רָאפ טמוק ָאד סָאװ ןעגנַאגרעד יונעג

 -ךמע עטושּפ ךיא ןיימ סָאד ,סַאג יד גָאז ְךיא) טלייצרעד טָאה סַאג יד

 ןייק "טייל עסיורג, ןוא ןעײטרַאּפ ,סעיצַאזינַאגרָא טימ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 ןשידיי א ןבעגסױרַא ייז לָאז'מ ןרעדָאפ ןשטייד יד זַא ,(טַאהעג טינ אשמו-עגמ

 ,רָאטַאקָאװָארּפ א ,רבח:ייטרַאּפ ַא רענייז ןבעגעגסיוא טָאה סע ןכלעוו ,טסינומָאק

 רעד ."ָאּפַאטשעג, רעד ךרוד טָאטש ןיא םיא ןריטסערַא ןכָאנ ,רעניווטיל ַא

 זַא ,טרעלקרעד יָאּפַאטשעג , ןיא טָאה ,סיקסווָאלזָאק יצ ,יקסוװָאלזָאק רעקיזָאד

 -- ןעמָאנ ןטימ ,ָאטעג ןופ טסינומָאק ןשידיי א טימ טקַאטנָאק ןיא טייטש רע

 ןופ ידכ ,ןקידעבעל ַא ןגרעבנעטיוו טרעדָאפעג ןבָאה ןשטייד יד .גרעבנעטיוו
 ,טייקיטעט רעשיטסינומָאק רעד ןגעוו ןייגרעד וצ םיא

 רעריפ סלַא ,ןגרעבנעטיוו ןבעגסױרַא ןגעוו ןעוועג טינ דייר םֹוש ןייק זיא'ס

 .ָאטעג ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידיי רעמייהעג זיא'ס רעכלעוו ןופ

 עשידיי עמייהעג ַא טריטסיזקע ָאטעג ןיא זַא ,טסּוװעג ןשטייד יד ןבָאה יצ
 !טינ רעכיז ?עיצַאזינַאגרָא עטנפָאװַאב

 ןעמוקַאבסױרַא ןכָאנ קפס ילב ,ייז ןטלָאװ ,טסּוװעג סָאד ןטלָאװ ייז ןעוו לייוו

 ןופ רעריפנָא-טּפױה עקירעביא עלַא ןסנעג ןופ טרעדָאפעג ךיוא ,ןגרעבנעטיוו

 עקילק ןייז ןוא סנעג זַא ,רעכיז יו רעמ ןייז ןעק ןעמ ןוא ,עיצַאזינַאגרָא רעד

 ידכ ,ץלַא סָאד ןוא ,טליפרעד טמיטשַאב ןשטייד יד ןופ גנורעדָאפ יד ןטלָאװ

 עלַא טנעקעג טוג ןיוש טָאה סנעג זַא ,ךָאנ טרפב ,?ָאטעג סָאד ןעװעטַאר וצ,
 ,רעריפנָא

 ןגעוו טסּוװעג טינרָאג ןבָאה ןשטייד יד זַא ,זיא גנוגייצרעביא עטספיט ןיימ

 ןבָאה ייז ,ָאטעג ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידיי רעמייהעג ַא ןופ ץנעטסיזקע רעד

 טימ טקַאטנָאק ַא טָאה רעכלעוו ,טסינומָאק ןשידיי ַא ןגעוו טסּוװרעד רָאנ ךיז

 םיא ןבָאה ייז ןעוו ,טנעמָאמ ןטימ ןוא טרעדָאפעג ייז ןבָאה םיא .טָאטש רעד

 ,טקידיילרעד טקידנעטשלופ ןרָאװעג ךַאז יד זיא ,ןעמוקַאב

 ,ערעדנַא רַאפ יצ ,בַאטש ןופ רעדילגטימ יד רַאפ ןצנעװקעסנָאק םוש ןייק

 ןעוועג טינ םעדכָאנ עקַאט ןענייז
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 ָאטעג ןיא זַא ,טסּוװעג ןדיי ןבָאה יצ :הלאש עטייווצ ַא ךיז טלעטש טציא

 ?עיצַאזינַאגרָא עטנפָאװַאב עמייהעג ַא טריטסיזקע

 | ,טינ ןפוא םושב ,ןיינ

 ,גנורעקלעפַאבדַאטעג עשידיי עטיירב יד ךיא ןיימ ,ןיינ -- גָאז ךיא ביוא

 ,טסּוװעג טָאה רעמענלײטנַא יד ןופ לָאצ עטצענערגַאב ץנַאג ַא זַא ,ךעלריטַאנ

 ,טינ -- עסַאמ עשידיי עטיירב יד רעבָא

 זיא עיצַאזינַאגרָא ַאזַא זַא . ,טליפעג ָאטעג ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןבָאה יצ

 ךיז ןעמ ןעק םימעט עוויטַאריּפסנָאק בילוצ זַא ,רָאלק ךָאד זיא'ס לייוו ,ןַארַאפ

 ,טליפעגסיורַא ץנעטסיזקע ריא רעבָא ייז ןבָאה יצ ,ןרימַאלקער טינ טימרעד

 ?טייקיטעט ריא ,גנוקריוו ריא

 גיין! 

 טשרע זיא ?עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעטקיניײארַאפ, ַא ןופ ץנעטסיזקע יד

 ,ןשינעעשעג יד תעב טָא עקַאט ןרָאװעג טסּוװַאב

 עטסנעש ןוא עטסעב יד ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,שטנעמ רעקיצנייא רעד

 לַאפ ןקיזָאד םעד ייב ןוא ,גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעצנַאג רעד ייב ןטקניטסניא
 ףסוי -- ןעוועג זיא ,דנַאטשרעדיװ ןוא ףמַאק ןופ גנוזָאל יד ןפרָאװעג ןפָא

 סָאװ ,רעד ןעוועג זיא רע .סנעג ףעש-ייצילָאּפ ןופ רעטערטרַאפ רעד ,ןַאמזַאלג

 ,קיטילָאּפ ןייז ןוא ןסנעג ןגעק טנוב ַא ןבייהוצפיוא טומ םעד טַאהעג טָאה

 םירבח ענייז טימ ןעמַאזוצ ןיילַא רע טָאה רַאפרעד .דנַאטשרעדיװ וצ קידנפור

 ןריפוצכרוד ןעוועג ןעגנוווצעג וליפַא זיא סנעג .טלָאצַאב רעייט ןטסינָאיזיווער

 ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאיצילָאּפ ךס ַא ןקיטײזַאב ןוא יײצילָאּפ ןייז ןיא ?עקטסישט, ַא

 ,ןענַאמזָאלג ןפלָאהעג ןוא טריזיטַאּפמיס

 :ןענַאמזָאלג ףסוי ןָא ךיא ףור ןיײזטסּוװַאב ןלופ ןיא ןוא ןסיוועג ןייר ַא טימ

 | ,ָאטעג רענליוו ןופ דלעה

 ייז ןבעגוצסױרַא ןרעדָאפ ןשטייד יד .ָאטעג ןיא המוהמ ַא זיא טציא

 ,ךיי ַא ףיוא תונמחר א עקַאט זיא'ס :טגָאזעג ןדיי ןבָאה .טסינומָאק ַא

 ,ןסישרעד םתס טינ םיא ךָאד ייז ןלעװ .טנעה עשישטייד ןיא ןבעגוצסורַא םיא

 .קידלוש ןײלַא ךיז זיא רע רעבָא ,ןייּפ ןוא תורצ ןָאטנָא םיא ךָאד ןלעװ יז

 טימ םינינע עכעלױרטרַאפ ןיא ךיז ןזָאלוצנײרַא ,טייצ ַאזַא ןיא ,רע טמוק יו

 רעניווטיל ַא וצ ?ןסָאגרַאפ ייז ןבָאה סרעזדנוא טולב קיניײוו ? רעניווטיל ַא

 .ָאטעג עצנַאג סָאד ןעגנערבמוא ךָאד רע ןעק קיטקַאט ַאזַא טימ ! ןעיורטרַאפ ךיז

 ,טסינומָאק ַא וטסיב !ףוס ןרעטצניפ רעזדנוא ןלייאוצ ןיילַא רימ ןלָאז סָאוװרַאפ

 -- וט ;ָאטעג ןופ טייהרעטנוזעג ריד ךיז יג ,טעברַא עשיטסינומָאק ןָאט טסליוו
 .טייז רענעי ןופ רעבָא

 טימ סנעג טצונעגסיוא קידנצנעלג טָאה טנעמָאמ ןשיגָאלָאכיסּפ םעד טָא ןוא
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 -לעפַאביָאטעג יד טכַארטעג טָאה שרעדנַא טינ ןוא ױזַא טָא לייוו ,הרבח ןייז

 .גנורעק

 ןבָאה ןשטייד יד יװ ,ָאטעג רעצנַאג רעד טימ ןריקיזיר ,רַאפעג ןיא ןלעטש

 ,טרפב ,ןצעזוצכרוד ןעוועג רעווש זיא סָאד ,שטנעמ-ייטרַאּפ ַא בילוצ ,טָארדעג

 ןוא ןעײטרַאּפ יד וצ עיטַאּפמיס עסיורג וצ ןייק ןדיי ןבָאה ןתמא רעד ןיא זַא

 -רַאפ יד ןופ שארב קידנעייטש ,רעוטייײטרַאּפ יד לייוו .טַאהעג טינ רעוטיײײטרַאּפ

 געט עשיגַארט ,ערעווש יד ןיא ןבָאה ,ןבעליָאטעג ןופ ןעגנולײטּפָא ענעדייש

 -סנבעל עלעג טימ םירבחייײטרַאּפ עטנעָאנ ערעייז ןוא ךיז טגרָאזרַאפ לכ םדוק

 ערעייט ,עטוג ןעמוקַאב טגעלפ ןעמ עכלעוו ףיוא ,סעלעטש עטוג טימ ,ןענייש

 ,סעיגעליוװירּפ ערעדנַא ךס ַא טימ ןוא תוריד ערעסעב טימ ,"יקיַאפ,

 -ײטרַאּפ רעדָא עכעלנעזרעּפ ,דלָאג גונעג טַאהעג טינ טָאה סָאװ ,דיי ַא

 ,רקפה ןעוועג זיא ,עיצקעטָארּפ

 ןלָאז ןעוורַאפ ןוא סָאװרַאפ טנייה ,טסּוװעג טוג ןוא ןעזעגוצ סָאד ןבָאה ןדיי

 ?טייצ רעד רַאפ ּפעק ערעייז ןבעג ייז

 בילוצ זַא ,טסיירטעג ךיז טָאה'מ ןעוו ךָאנ טרפב ,טוג רעייז זיא העשדייח

 ,טנעָאנ רָאג ןיֹוש הלואג יד זיא טנָארפ ןפיוא תולּפמ עשישטייד יד

 עצנַאג סָאד .ןגרעבנעטיוו ךָאנ געיעג סָאד טרעיודעג טָאה ןעהעש עגנַאל

 למוט ןוא שער ןצנַאג םעד ייב רעבָא ,סיפ יד ףיוא ןרָאװעג טלעטשעג זיא ָאטעג

 רָאנ ןטלעװ טגיילעגנייא ןבָאה ,ןעהעש יד ןיא טשרעהעג ָאטעג ןיא טָאה סָאװ

 יד ןוא סעקינטלעװרעטנוא ,ןרָאטַאקָאװָארּפ ,יײצילָאּפ יד :יװ ,ןשטנעמ סנסנעג

 .ָאטעג ןופ ןטַארקָאטסירַא יד וצ טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,סרערעקנעמיוק

 וצ קשח ןייק ןזיװעגסױרַא טינ טָאה םלועיָאטעג רעשידיי רעטיירב רעד

 ןייק טגיילעגוצ טינ ךיוא טָאה ןוא ,ןגרעבנעטיוו בילוצ ןברק סלַא ךיז ןעגנערב

 .געיעג םעד ןיא ןסנעג ןרעטכיײלרַאפ וצ טנַאה

 -ָאק סלַא ןגרעבנעטיוו טימ עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ עטקינייארַאפ יד ןעוו

 "סיזקע רָאי ןבלַאהטרעדנַא ריא ןופ ךשמב רעקיטכיזרָאפ ןעוועג טלָאװ טנַאדנעמ

 -ָאטעג רעד רַאפ -- ךמע רַאפ ןָאטעג ןעװעג סָאװ סעּפע טלָאװ ןוא ,ץנעט

 ןייק ףיוא ןפָארטעגנָא טינ טציא ךיז עקילק ןייז טימ סנעג טלָאװ ,גנורעקלעפַאב

 ןיא ןגרעבנעטיוו ןבעגסױרַא ןתעב גנורעקלעפַאברָאטעג רעד דצמ טייקיטליגכיילג
 ןדיי ןבָאה .טסינומָאק ַא ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה ייברעד .טנעה עשטייד יד

 ,זומ גרעבנעטיוו זַא ,קנַאדעג ןטימ ,טייצ רעקידתוירזכא רעד ןיא ,טכַאמעג םולש
 ,טייקיטעט רעשיטסינומָאק ןייז רַאפ ןלָאצַאב ןבעל ןייז טימ ,ךעבענ

 טרעדָאפעג טָאה'מ ,ןעשעג ןיוש זיא קילגמוא סָאד ןעו :רעטייװ טציא

 טנעקעג עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ בַאטש רעד ןַאד טָאה סָאװ ,ןגרעבנעטיוו
 ?טקידניזעג שיטקַאפ רע טָאה סָאװ טימ ןוא ןָאט
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 םעד ןבָאה םירבח ענייז ןעוו ,ןעהעשיטכַאנ עטשרע יד ןיא ,ךיילג (

 ענייז טימ רע טָאה ,רעניווטיל יד ןופ ןגָאלשעגּפָא ןגרעבנעטיוו ןטריטסערַא

 ןפיולטנַא טנעקעג ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןוא באטש ןופ ,םירבח עטסטנעָאנ

 ןייגַאב טנעקעג ןבָאה ,ןגרעבנעטיוו טימ ןעמַאזוצ ,בַאטש רעצנַאג רעד (2

 גַאלשרָאפ ַאזַא) םינדחּפ ןייק טינ ןענעז ייז זַא ,ןזײװַאב וצ ידכ ,דרָאמטסבלעז

 .(ןעגנוטַארַאב עשיטַאמַארד יד תעשב בַאטש ןיא ןעוועג עקַאט זיא

 -ספמַאק ַא ןבױהנָא ןוא דנַאטשפוא ןטנפָאװַאב ַא ָאטעג ןיא ןפורסיוא 43

 ןגעק ךיוא אלימב ןוא ןטנעגַאיָאּפַאטשעג עשידיי יד ןגעק טשרעוצ -- עיצקַא

 ,ַאזַא ןעוועג זיא ,דָאירעּפ םעד ןיא ,ָאטעג ןופ עגַאל ערעווש יד .ןשטייד יד

 ךיז ןרעטנענרעד רימ סָאד ,ןייז טנעקעג טינ לפייווצ םוש ןייק טָאה סע זַא

 עקיניזטסּוװַאב-שיטילָאּפ רַאפ רָאלק ןעוועג זיא סָאד ,תמא ,ףוס ?ןכעלריטַאנ, םוצ

 טָאה יז .זָאנ רעד רַאפ יו רעטייוו ןעז טלָאװעג טינ טָאה *עסַאמ ,, יד ,ןשטנעמ

 ןבָאה רעגנעהנָא ענייז ןוא סנעג רעבָא .העשיייח טימ ,טגָאזעג יו ,טבעלעג

 סָאװ םעד ץָארט ,קיאור רעטייוו ןטעברַא ןביילב טעװ ָאטעג סָאד זַא ,ןטלַאהעג

 ,ןייר-ןדיי ןעוועג ןיוש זיא ץניוװָארּפ רענליוו עצנַאג יד

 םוש ןייק ךָאד זיא ןטסינומָאק יד רַאפ ,רעפמעק יד רַאפ ,בַאטש ןיא רעבָא

 יז ןבָאה עשזסָאװרַאפ -- ָאטעג ןופ הסיסג יד ןיוש זיא'ס זַא ,ןעוועג טינ קפס

 ןבָאה םעד ףיױא ?ןגעווסיוא ענעבעגעגנָא יירד יד ןופ ענייא ןבילקעגסיוא טינ

 ןטילעג םעד ןופ טלָאװ ָאטעג סָאד -- :טרעפטנעעג ייז

 -ָאװער רַאפ טנעמוגרַא ןַא סָאד זיא ןָא ןעוו ןופ :עגַארפ ַא ךיז טלעטש סע

 ןיא ןעמונעגלײטנָא ןבָאה ןדיי ןעוו ,ןרָאי עקילָאמַא ?רעפמעק רַאפ ,ןרענָאיצול

 -רָאפ יד זַא ,טשטייטעגסיוא ןעמ טָאה ,טייקיטעט רערענָאיצולָאװער רעוויטקַא

 רעד ןיא ליײטנָא ןשידיי ןופ טַאטלוזער ַא ןענייז ןעמָארגָאּפ-דיי ענעמוקעג

 ןייק ןרענָאיצולָאװער עשידיי ןבָאה ןגעווטסעדנופ .גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער

 ןוא אפוג ןעמָארגָאּפ יד ףיוא ןוא סעקנושַארטס יד ףיוא טגיילעג טינ טכַא םוש

 ,טעברַא ערענָאיצולָאװער רעייז טריפעג רעטייוו

 ,ןרָאװעג ןפַאשעג טינ עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ עטקינייארַאפ יד ןעד זיא יצ

 ייווקיל וצ ןעמוק טעװ ָאטעג סָאד ןעוו ,טנעמָאמ ןיא טנוב ַא ןביוהוצפיוא ידכ

 | ?עיצַאד

 ןָא טמוק'ס זַא ,טנעקרענָא ןײלַא ךָאד ןבָאה בַאטש רעד ייס ,גרעבנעטיוו ייס

 ךמע יװ טוג ױזַא טקנוּפ זַא ,ןגָאז טייקרעכיז טימ ןעק ןעמ .,ָאטעג ןופ ףוס רעד

 ךס ַא ןטלָאװ ױזַא טקנוּפ ,ןגרעבנעטיוו ןופ לרוג םוצ קיטליגכיילג ןעוועג זיא

 ןטָארטעגוצ ךיילג ,?טפַאשרעטעברַא, רעשידיי רעד ןופ -- ךמע ןבלעז םעד ןופ

 ,דנַאטשרעדיװ ַא ןרימַאלקָארּפ יז ןעוו ,רעפמעק יד וצ

 ןייק ללכב טָאה .ָא .ּפ .פ ןופ בַאטש רעד .ןָאטעג טינ סָאד טָאה בַאטש רעד
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 ןגרעבנעטיוו ןבעגסױרַא ןגעוו סולשַאב ןקיטליגדנע םעד .ןעמונעגנָא טינ סולשַאב
 ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ טעטימָאק רעד ןעמונעגנָא טָאה ןשטייד יד

 טָאה ,ןטנעמעלע ערעטכער רעמ ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,בַאטש רעד ןוא ,ָאטעג

 ,טריטּפעצקַא סולשַאב םעד

 סיוא ןרָאװעג טנעמָאמ ןקידנרידיצעד ןטצעל ןיא ןענייז ןעמַאזוצ עלַא ייז

 ,רעגריבניילק ןדיי ,ןשטנעמ-ךמע עטושּפ ןרָאװעג ,ןרענָאיצולָאװער סיוא ,רעפמעק

 רעייז ןבעגעגסױרַא --- ןשטייד יד ןופ גנורעדָאפ יד ןריפוצסיוא ןסָאלשַאב ןבָאה ייז

 ,רעריפ ןוא רבח

 יד טימ ףמַאק ַא ןבייהנָא סָאד קיסעמקעווצ טינ רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה ייז

 ,ןשטייד

 ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ סָאװ -- ללכ םעד טקיטעטשַאב ייז ןבָאה טימרעד

 ןענייז ןטייצ ענעי ןיא זַא -- ןפיירגַאב טינ ןענעק ,הפוקת יד טכַאמעגכרוד טינ

 יד סָאװ ,סָאד ןָאט טזומעג ןבָאה ייז זַא ,עגַאל ַא ןיא ןרָאװעג טלעטשעג ןדיי

 ןיא ,עיצַאוטיס יד ןעוועג זיא שרעדנַא טשינ ןוא ױזַא .טגנַאלרַאפ ןבָאה ןשטייד

 -ךעלטיה רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךשמב ןענופעג ךיז ןבָאה רימ רעכלעוו

 ,עיצַאּפוקָא
 רעזדנוא ןופ ןטנעמָאמ עטסכעלרעדיֹוש יד ןופ ענייא תמאב זיא סָאד

 ,עידעגַארט

 טָאה ,רענָאיצולָאװער רעקיטולבלופ סלַא ,גרעבנעטיוו סָאװ ,רעדנוװ ןייק טינ

 :טגערפעג ןוא ןפיירגַאב טנעקעג טינ סולשַאב םעד

 רע סָאװ ,רעדנּוװ ןייק טינ 7? תמא סָאד ןיא יצ ,ךעלגעמ סָאד זיא יצ ,/|

 לָאז גנוגעװַאב ַא ןעוו ,לַאפ ןייק טסּוװַאב טינ זיא'ס, :ןָאטעג גָאז ַא טָאה

 -ָארקנַאב טָאה גנוגעווַאב יד ןדייס ,רעריפ ריא ןבעגעגסױרַא ןבָאה זיא סע ןעוו

 ."טריט
 ,ןשיטע ןופ רָאנ ,טױט ןרַאפ ארומ סא טינ גרעבנעטיוו טָאה טרינָאּפָא

 ,טקנוּפדנַאטש ןרענָאיצולָאװער ןוא ןכעלטפַאשלעזעג-שיטילַאּפ

 זיא רע .טריפעגסיוא סולשַאב םעד רע טָאה רבח רעטרינילּפיצסיד סלַא

 ,עידעגַארט ןייז ןוא טייקסיורג סגרעבנעטיוו טײטשַאב םעד ןיא -- קעוװַא

 .ָאטעג רענליוו ןופ דלעה רערענָאיצולַאװער רעד זיא גרעבנעטיוו

 ךיז ךיא בָאה ,גרעבנעטיוו עידעגַארט יד גָאט םעד ןיא קידנבעלרעביא

 ןַאמלעטיג ר"ד טימ ןעמַאזצ ,ךיא בָאה 1943 רעטניו בױהנָא זַא ,טנָאמרעד

 טכַאמעג ,(ןטקעזניא ןגעק עדַאגירב-ףמַאק רעד ןיא ןעוועג ןענייז עדייב רימ)

 לָאמַא) 6 רעמונ סַאג -ןושַארטס ףיוא דָאב ןטייוצ םעד ןיא עיצקעפניזעד ַא
 ןיב ,ןריפכרוד עיצקעפניזעד יד ןעק ןעמ ןעוו ןלעטשוצטסעפ ידכ .(רעקצינמָאק

 ןַאד רע טָאה רימ ףיוא .רעטלַאװרַאפ םוצ לרעמיצ ןיילק ַא ןיא ןיײרַא ךיא
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 ךימ טָאה סָאװ ,דָאב סָאד ןָא סָאװ קינייוו טייג םיא זַא ,קורדנייא םעד טכַאמעג

 ,גרעבנעטיוו ןעוועג זיא סָאד זַא ,רעטעּפש ךיז קידנסיוורעד .טרעדנּוװעג לסיב ַא

 וצ גרָאז יד יו ,תוגאד ערעסערג טַאהעג טָאה רע זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה

 ..דָאב ןיא ןצנַאװ יד ןטכינרַאפ

 ,םיא טימ שינעגעגַאב עטשרע ןיימ ןעוועג זיא סָאד

 ,גרעבנעטיוו טנַאדנעמָאק םעד סלַא ןעזעג םיא ךיא בָאה לָאמ ןטייווצ םוצ

 גָאט ןשירָאטסיה ,ןרעטצניפ םעד ןיא עקַאט ,הטיחש רעד וצ טריפ ןעמ ןכלעוו

 :ןדנעטשמוא עקידנגלָאפ ייב ,ילוי ןט16 ןופ

 עירָאטַאלובמַא-ָאטעג ןיא טעברַאעג ןיוש ךיא בָאה דָאירעּפ-טײצ םעד ןיא

 ןיטסינומָאק עטנַאקַאב יד טעברַאעג ןעמַאװצ טָאה רימ טימ .,רעריסַאק סלַא

 יןײארַאפָארּפ יו ,רעירפ ןופ טנעקעג ךָאנ ךיא בָאה ןענעיב .ַאקסװָארָאב ענעיכ

 סלַא ןעמוקעג ןיב ךיא ןיהּוװ ,ענליוו ןיא לַאנָאסרעּפ ןשיניצידעמ ןופ ןירעריפ

 עשיניצידעמ ערעזדנוא ףיוא ןוא ןייארַאפ ןיא ןפערט יז געלפ ךיא .רעקיײטּפַא

 -עיצַארטסינימדַא רעד ןיא טרָא קיטכיוו רָאג ַא ןעמונרַאפ טָאה יז .ןעגנולמַאזרַאפ

 ןיא ןעוועג רימ ןענייז עירָאטַאלובמַא ןיא ןעמַאזוצ קידנטעברַא .עיכרַארעיה

 -טקַאט ,רעקיאור ,רעליטש ַא ןעוועג זיא יז ,ןעגנואיצַאב עשירבח ,עכעלטניירפ

 | ,שטנעמ רעלופ

 טרישזַאגנַא ןעוועג זיא יז .ןעמוקעג טינ טעברַא רעד וצ יז זיא גָאט םעד

 עידעגַארט רעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא ןוא טעברַא רעשידרערעטנוא רעד ןיא

 ץנעווקערפ רעד ףיוא ןפורּפָא ךיילג ךיז טגעלפ ָאטעג ןיא למוט רעד .גרעבנעטיוו

 ןבלַאה ןטשרע ןיא רעבירעד זיא עירָאטַאלובמַא ןיא .סעיצוטיטסניא-ָאטעג יד ןיא

 ,ןטנעיצַאּפ קינייװ רעייז ,קידייל ןעוועג גָאט

 ייװצ עטשרע יד ןיא קידנעמוקניײרַא .םיהַא קעװַא ךיא ןיב טייצ-גָאטימ

 ןענייז עכלעוו ,רעדניק עניימ ןּפָארטעג ךיא בָאה ,הריד רעזדנוא ןופ ןרעמיצ

 ךיז ןבָאה רימ .גָאטימ ףיוא ןטַאטשרַאו ערעייז ןופ ןעמוקעג טשרָאקָא ךיוא

 -הריד רעזדנוא ןיא רעכייב יד ףיוא ךיז ןרַאשוצניײרַא ,ךעלנייוועג יוװ ,ןבילקעג

 ןטנַאיצילָאּפ ייווצ ןפיול ןעזרעד רעטצנעפ ןכרוד רימ ןבָאה גנילצולּפ .ענילעמ

 ,טרעדורעצ ןוא טפיורשעצ גָאט םעד ןעוועג זיא'מ תויה .ףיוה ןגנַאל םעד ךרוד

 ןבלעז םעד ןיא .רעטצנעפ יד ייב ןטלַאהרַאפ וויטקניטסניא ךיז רימ ןבָאה

 עקכענעה רָאטַאקָאװַארּפ םעד ףיוה ןיא ןיײגנײרַא ןעזרעד רימ ןבָאה טנעמָאמ

 טקורעגּפָא סיוארָאפ ןעגנַאגעג ןענייז ייז .ןיזיירד טנַאיצילָאּפ םעד ןוא אריּפַאש

 ןיא ,ןַאמ רעקיסקּוװלטימ ַא ןיירַא זיא ייז רעטניה .רעטעמ ַא ףיוא ךיז ןופ

 ןבָאה רימ ןכלעוו ןיא ,םערָא ןרעטנוא עלעקעּפ ןיילק ַא טימ גוצנַא ןלעקנוט ַא

 -לָאװער ַא טימ סנעג ןעגנַאגעג זיא םיא ךָאנ .גרעבנעטיוו קיציא טנעקרעד ךיילג

 -- םיא רעטניה .ןסיש םוצ טיירג ,טנַאה רעטקערטשעגסיוא-בלַאה רעד ןיא רעוו
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 ןעוועג טלעטשעגסיוא עלַא ייז ןענייז גנַאג ןיא .ןטראהרעבא טימ .רעלסעד עלאס

 ,ןטרָאק ןופ לטפניפ ַא וו

 ,רעטצנעפ יד ןופ ןטייז יד ייב ןייטש ןבילבעג טּפַאכרַאפ עלַא ןענייז רימ

 ןירַא ,ןגיוא ערעזדנוא ייברַאפ ןענייז ייז .ףיוה ןופ ןעזרעד טינ זדנוא לָאז ןעמ

 ,הריד רעזדנוא ןיא גנַאגנײרַא רעד ןעוועג זיא סטכער .ףיוה ןופ רעיוט ןגנַאל ןיא

 ,דָאב ןטשרע םעד ןיא גנַאגנײרַא רעד ןעוועג זיא ,סקניל ,ריט רעזדנוא ןגעקטנַא

 עלייו רעצרוק ַא ןיא .רעיוט סָאד ףיוא טסילש'מ יװ טרעהעג ןבָאה רִימ

 .גרעבנעטיוו ץוח ַא -- עלַא .געוו ןבלעז ןטימ ןעגנַאגעגקירוצ עלַא ןענייז םורַא

 זַא ןסיוו וצ ןבעגעג זדנוא ןעמ טָאה רעמיצ-ענילעמ ןטירד רעזדנוא ןופ

 ,ָאטױא ןַא ןרָאפעגּפָא רעיוט ןבענ ןופ זיא טנעמָאמ םעד ןיא

 ףיוא רָאפ ךיז ןלעטש ָאטעג ןיא ןגרעבנעטיוו ןופ ןטנעמָאמ עטצעל יד

 יי : ןפוא ַאזַא

 רעביא ךיז טיג גרעבנעטיוו זַא ,סולשַאב רעשיגַארט רעד ןלַאפעג זיא'ס ןעוו

 ,טניירפ עטסטנעָאנ רָאג יד ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא ,רע זיא ,ןשטייד יד וצ

 ןריפוצסורַא םיא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ןטרָאד .עדנעמָאק ןיא ןסנעג וצ קעװַא

 ןופ ףױה ןליטש םעד ךרוד רָאנ ,רעױטי-טּפױה םעד ךרוד טינ ָאטעג ןופ

 ,3 וילקרא

 ןענופעג ךיז טָאה סנעג לייוו ,טרָא טסַאּפעגוצ קידנצנעלג ַא ןעוועג זיא סָאד

 יד ןטימעגסיוא קידנעטשלופ ןעמ טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא ,ףיוה ןקיאייברעד ןיא

 ןעמוקרָאפ רעדיוו טנעקעג ןבָאה סע ּוװ ,ָאטעג םעד ךרוד םיא ןריפ ןופ עקיזיר

 ןעוועג קידנעטש זיא 2 וילקרא ןופ רעיוט סָאד .ןעגנוריסַאּפ ענעשטנווועג-טינ

 ןופ ןגעלפ ייז לייוו ,עדנעמָאק-יײצילָאּפ ןיא ןעוועג זיא לסילש רעד .ןסָאלשעג

 ,ץלָאה טימ ןרופ ןזָאלוצנײרַא ידכ ,םייהעג ןיא רעיוט סָאד ןענעפע טייצ וצ טייצ

 ,טסימ ןריפסיורַא רעדָא

 ןשטנעמ עכעלטע עקיצנייא יד ןעוועג קילעפוצ רימ ןענייז םורַא יױזַא

 לַאניּפ םעד ןוא ןגרעבנעטיוו קיציא ןופ טירט עטצעל יד ןעזעג ןבָאה עכלעוו

 . .עידעגַארט רעקיזָאד רעד ןופ

 ףוס ןופ ביוהנָא ועד

 דנַאלטסע ןייק ןעגנוקישסיווַא עטשרע

 רענליוו סָאד זיא ,ירפרעדניא 10 רעגיײזַא ,1943 טסוגױא ןט6 םעד ,קיטיירפ

 ימורַא זיא'ס זַא ,העידי רעקידגנילצולּפ ַא ןופ ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא ָאטעג

 (ענליו רַאפ מ"לק 4) קענַאבורָאּפ ןיא םָארדָארעַא רעד ןרָאװעג טלגנירעג
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 .ןַאמ טנזיוט בורק ןופ לָאצ ןיא ,רעטעברַא עשידיי עלַא ןעמונעגוצ טרָאד ןופ ןוא

 ?עלעטש-למַאז-עטיוב , ןופ העידי עכעלנע ןַא ןעמוקעגנָא זיא םורַא עלייוו ַא ןיא

 ןדיי עטנוזעג ןוא עגנוי טרעדנוה עכעלטע טעברַאעג ןבָאה סע ּוװ ,טרָא טייווצ ַא

 עכעלרעדיוש ָאטעג ןיא ןעמוקעגנָא העש רָאּפ ַא ןופ ךשמ ןיא ןענייז ױזַא טָא

 ןענייז ךעלסעגיָאטעג עגנע ,עלָאמש יד ,םוטעמוא ןופ "טמענ ןעמ , זַא ,תועידי

 יד ןכָארבעג ךיז ןבָאה ,רעדניק ,ןעיורפ ,רענעמ .ןשטנעמ ןופ ץרַאוװש ןרָאװעג

 ןעמ .ףוס רעזדנוא זיא ןעמוקעג ,ןיוש  :לוק ןפיוא ןגירשעג ,טנייוועג ,טנעה

 עטצעל יד ןיא זַא ,ןקרעמַאב ףרַאד ןעמ ."טולב לסיב עטצעל סָאד ןיוש טמענ

 עטצעל יד ."קיאור , ןעוועג קיסעמשינטלעהרַאפ ָאטעג ןיא זיא רָאי ןבלַאהטרעדנַא

 ,1941 רעבמעצעד 22--24 ןופ געט יד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ?עקטסישט, עסיורג

 ןענייז טלָאמעד ןופ .ןדיי עלַאגעל טינ עלַא טריפעגסיורַא ָאטעג ןופ טָאה'מ ןעוו

 יד, :יווװ ,ןּפורג עלעיצעּפס עקינייא זיולב ןרָאװעג טריפעגסיורַא ָאטעג ןופ

 רענליוו ןופ ןדיי 5.000 רעביא יד ןוא טײל עטלַא ,(עלענימירק) *עקרַאטש

 ןַארַאפ זיא'ס זַא ,ָאטעג ןיא טדערעג קרַאטש וליפַא ןעמ טָאה סנטצעל .,ץניווַארּפ

 .תוגירה עלַא ןלעטשוצּפָא טכַאמ רעשישטייד רעד ןופ גנונעדרָארַאפ עלעיצעּפס ַא

 ןענייז טייצ רעד ןיא .טמעטעעגּפָא רעיירפ ןוא טביולגעג םעד ןיא ןבָאה ןדיי

 ,ןדיי טנזיוט 20 ייב ןעוועג ָאטעג ןיא

 ,תועידי עלייוו עלַא ןעמוקעגנָא טסוגױא ןט6 םעד ןענייז טנַאמרעד ןיוש יו

 ןענייז רענעמ סנעמעוו ,ןעיורפ .ןרעוו עגושמ טנעקעג טושּפ טָאה'מ עכלעוו ןופ

 טעברַאעג ןבָאה ןעױרפ סנעמעוו ,רענעמ ;טעברַא רעד ייב טָאטש ןיא ןעוועג

 יד ןיא טעברַא עלַאמרָאנ רעיײיז ןפרָאװעג ןבָאה עלַא -- רעדניק ;טָאטש ןיא

 ,ןטייוצ םעד רענייא קידנגערפ ,עטשימעצ יוװ ןפָאלעג ןענייז ,ןטַאטשרַאװרָאטעג

 ןייק םעד ףיוא ןָאק רענייק זַא ,טסּוװעג טָאה ןעמ שטָאכ -- ?ךיז טרעה סָאװ

 רשפא ,רעײטשרָאפיַאטעג םֹוצ ןפָאלעג זיײװנסַאמ זיא ןעמ ..ןבעג טינ הבושת

 ,טַאטלוזער ןָא רעבָא ,ןרעלקפיוא סעּפע רע ןָאק רעמָאט ,סָאװ רע טסייוו

 ,עטלמוטעצ ןוא עטשימעצ ןעגנַאגעגמורַא העש עכעלטע ןעמ זיא ױזַא

 ךיז טלדנַאה סע זַא ,גנַאלק ןטשרע םעד ןרעהרעד וצ טבעלרעד טָאה ןעמ זיב

 ,טעברַא ףיוא דנַאלטסע ןייק ןשטנעמ יד טריפ ןעמ רָאנ ,רַאנָאּפ ןגעוו טשינ

 גנַאלק ַא .טסּוװעג טינ רענייק טָאה ןעמונעג ךיז טָאה גנַאלק רעד ןענַאוװנופ

 ,קיטכיר רַאפ ןזיװעגסױרַא רעטעּפש רעבָא ךיז טָאה רעכלעוו ,ערעדנַא רעטנזיוט יו

 רעוו ..טייקיאור ַאזַא וצ ייווןוא-ִדָא ,רעבָא ,טקיאורַאב לסיב ַא ךיז טָאה'מ

 ..ןשטייד ןופ ןעמַאטש סָאװ ,ןדיי עגונ ןענייז סָאװ ,ןעגנַאלק סָאד טביולג

 ןּפָאלעצ ךס ַא ךיז ןענייז ןלעטשיטעברַא יד ןופ ןשטנעמ יד ןעמענ םייב

 ןבָאה ןפיול םייב .טריפעגקעוװַא ייז טָאה'מ ןענַאוװנופ ,ןַאב ןופ ןפָאלעג ךיוא זיא'מ
 -- תמא םעד טגָאזעג לָאמ סָאד ייז ןבָאה קילעפוצ ,ןסָאשעג ןדיי ךס ַא ןשטייד יד
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 טנעקעג טינ ןפוא םושב רעבָא ןבָאה ייז .טעברַא ףיוא טריפעג ןדיי יד טָאה ןעמ

 ,סעקעי יד ,ייז לייצרעד ייג ..טינ ייז ןביױלג ןדיי יד סָאװרַאפ ,ןייטשרַאפ
 ךיילג טריפרַאפ ןוא ?טעברַא, ףיוא טריפעג טָאה "ָאּפַאטשעג , ױזַא יו ,השעמ ַא

 .סעקעי יד ןופ דייר יד וצ ןעוועג טינ יורטוצ םוש ןייק עקַאט זיא .רַאנָאּפ ףיוא

 ,ןפָאלטנַא זיא ןוא טעװעטַארעג ךיז טָאה ,טנעקעג רָאנ טָאה סע רעװ ,רעדעי

 ןענייז ןשטנעמ יד .ןרָאפעגּפָא זיא ןשטנעמ ךס ַא טימ טרָאּפסנַארט רעד רעבָא

 -רַאפ ,ןסע ןָא ,שעוװ ןָא ,םידגב"רעביוא ןָא -- ןעייג ןוא ןעייטש ייז יו קעװַא

 ךיז טָאה'מ ןעוו ..טױט םוצ ייז טריפ ןעמ זַא ,רעכיז קידנעייז ,עטרעטצניפ
 ךיז ןעמ טָאה ,דנַאלטסע ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא טרָאּפסנַארט רעד זַא ,טסּוװרעד

 ןפרַאד ןשטייד יד ביוא :רָאפ ָאד טמוק סָאװ ןיײטשרַאפ וצ ּפָאק םעד ןכָארבעג

 ױזַא ןכַאמ סָאד טפרַאדַאב ייז ןבָאה סָאװ ןצ ,טעברַא ףיוא ןשטנעמ ךעלקריוו

 ליפיוזַא רעײטשרָאפ-ַָאטעג םייב ןטעב טנעקעג טושּפ ךָאד ןבָאה ייז .לַאטורב

 לייו .ןבעגעג רעכיז ייז סָאד טלָאװ רע .טעברַא רעד וצ ןשטנעמ ליפיוזַא ןוא

 ..רַאנָאּפ ףיוא טקעריד וליפַא רָאנ ,ןשטנעמ ןבעג רע טגעלפ טעברַא ףיוא רָאנ טינ

 !ןדיי יבגל גנעג-?ָאּפַאטשעג , יײטשרַאפ ייג טנייה
 ןעמוקעג זיא סע זיב ,ןעהעש עגנַאל ּפָאק םעד ןכָארבעג ךיז טָאה ןעמ

 ,קיאור ןייז לָאז ןעמ זַא ,ןדלָאמעג ןוא סנעג רעײטשרָאפ-ָאטעג רעד טָאטש ןופ

 םוצ .ה.ד ,טעברַא רעקידתושממ ףיוא ןרָאפעגקעװַא ןענייז ןשטנעמ יד לייוו

 טרָאּפסנַארט ןטימ .ןשטייד יד ןרעכיזרַאפ ױזַא -- טיוט םוצ טינ ןוא -- ןבעל

 .א .א ץַאק יורפ ,ןַאמייה : יו ,ןרידַאגירב עשידיי עקינייא ךיוא ןרָאפעגטימ ןענייז

 םורַא געט עכעלטע ןיא ןלעװ ןרידַאגירב יד זַא ,טרעכיזרַאפ ןבָאה ןשטייד יד

 ,עטקישעגסױרַא יד ןופ ווירב עקיטנעהנגייא ךיז טימ ןעגנערב ןוא ןעמוקקירוצ

 ןיא יו טלמוטעג ךיז טָאה ָאטעג ןיא רעבָא ,טקיאורַאב לסיבַא ךיז טָאה'מ

 ,קָאטשניב ַא

 ָאטעג ןיא ןעמוקעג טנוװָא ןיא ןענייז ,רעײטשרָאפ-ָאטעג ןופ עטיב רעד טיול

 ןופ גנולמַאזרַאפ רענעפורעגפיונוצ לעיצעּפס ַא ףיוא ןוא ןשטייד עכעלטע ןיײרַא

 קידנעטשלופ ןייז לָאז ןעמ זַא ,טרעלקרעד ייז ןבָאה ןרידַאגירב-רעטעברַא יד

 ןייק .טעברַא ףיוא דנַאלטסע ןייק ןרָאפעגקעװַא ןענייז רעטעברַא יד לייוו ,קיאור

 ןרידַאגירב יד ןלעוו םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןעשעג טשינ ייז טעו סטכעלש

 -רעביא ייז ךרוד ןענעק ךיוא טעוו ןעמ .ווירב ךיז טימ ןעגנערב ןוא ןעמוקקירוצ

 -רענעד טינ ךיז לָאז ןעמ ,ללכה .וו .א .א גרַאװנסע ,םידגב ,שעוװ ךעלקעּפ ןקיש

 ,.גנונעדרָא רעטסעב רעד ןיא זיא ץלַא זַא ,טרָאװ-ןרע רעייז ןביולג ןוא ןריוו

 -רעביא הרצ רעד טימ טָאה'מ !טַאהעג ןעמ טָאה הרירב ַא -- טכעלש ,טוג

 ןפיוא טרַאװעג דלודעגמוא סיורג טימ ןוא טקיאורַאב לסיב ַא ךיז ,טקיטכענעג
 ,ןרידַאגירב יד ןופ ןעמוקקירוצ
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 ?ווירב ןעגנערב ךיז טימ ייז ןלעװ יצ ?ןעמוקקירוצ עקַאט ייז ןלעװ יצ

 ָאטעג ןיא .טקיניײּפעג ןעמעלַא ןבָאה ןגַארפ יד -- ?עטקישעגסױרַא יד ןבעל יצ

 -סיוא ןטימ רָאנ ,ךיז ןשיװצ טדערעג טשינ ,סנטָאש יװ ןעגנַאגעגמורַא ןעמ זיא

 יד ןופ רעצ רעד .טקידנעטשרַאֿפ ךיז ןעמ טָאה םינּפ ןוא ןגיוא יד ןופ קורד

 ,ןרָאװעג טריפעגקעווַא ןענייז עטסטנעָאנ סנעמעוו ,ןרעטלע ןוא רעדניק ,ןעיורפ

 -רעביא ןבָאה ,ןזייא ןופ רעקרַאטש ןייז טפרַאדעג טָאה'מ .ןבײרשַאב וצ טינ זיא

 יו ,קיטליגכיילג ןוא טּפמעטעגּפָא ױזַא ןייז ,טושּפ ,רעדָא ,תוחוכ עכעלשטנעמ

 ןדיײדָאטעג רעבָא .געט עכעלטע יד ןטלַאהוצכרודַא ידכ ,ןעוועג ןַאד ןענייז רימ

 !ןבעלרעביא טנעקעג ץלַא ןבָאה ייז !חוכ טַאהעג ןבָאה

 ןיא זיא 1943 טסוגױא ןט11 םעד ךָאװטימ .געט עכעלטע ךרודַא ןענייז'ס

 ןוא קירוצ ָאד ןענייז ןרידַאגירב יד זַא ,גנַאלק ַא ןעגנַאגעצ ךיז לענש ַאטעג

 6 ַאקצינדור ןופ ףיוה רעד .טעניבַאק ןיא רעיײטשרָאפ-ַאטעג םייב ךיז ןעניפעג ייז

 ןעוו ,טנעמָאמ םעד טבעלרעד םיוק טָאה ןעמ .ןשטנעמ ןופ ןרָאװעג ץרַאוװש זיא

 -קעװַא ןענייז עלַא ,ןבעל עלַא זַא ,ןדלָאמעג ןוא טעניבַאק ןופ סױרַא ןענייז יז

 ןבילבעג ייז ןענייז טרָאד ןוא ,דנַאלטסע -- ירַאוװייוו ןיא ןרָאװעג טריפעג

 םלוע רעד ,ווירב ךיז טימ טכַארבעג ןבָאה ייז ,טעברַא ףיוא ןרעגַאל-טעברַא ןיא

 טָאה'מ -- ןגָאלשעג ןוא ךיז טּפוטשעג ,ווירב יד ךָאנ ןָאטעג ףרָאוו ַא ךיז טָאה

 ענייז טימ ןעז ןטסלענשמַא יו טלָאװעג טָאה רעדעי .ײצילַאּפ יד טמערוטשעג

 ןייא ןעוועג זיא ווירב יד ןיא .דילגטימ-החּפשמ ןייז ןופ עלעווירב סָאד ןגיוא

 ,םידגב ןטעב עלַא ..ןבעל רעטייוו ןלעוו רימ זַא ,ןעניימ ןוא ןבעל רימ :חסונ

 עטלַאק טימ טָאמילק-םי ַא זיא טרָאד לייוו ,שעוו עמערַאװ -- טּפיוהרעביא ,שעיוו

 ווירב ןייא .רעניילק ַא רעייז זיא קָאיַאּפ רעד .גרַאװנסע ךיוא טעב'מ ,ןטניוו

 :רעטרעוו יד טימ ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה רע .ָאטעג ןיא םשור ַא טכַאמעג טָאה

 ירַאוװייװ ןייז לָאז .טקיאורַאב ךיז ןעמ טָאה לסיב א "!ןבעל רימ .,ַאילּפָאה,,

 ןעמָאנ ןטימ ךיױא עקַאט זיא טרָא סָאד זַא ,טגָאזעג דלַאב עקַאט ןבָאה ןדיי

 ןעמ יבא ,דנַאלטסע ןייז לָאז .ייוו ,ייוו :טימעג רעזדנוא וצ טסַאּפעגוצ

 .קעּפ עסיורג רָאנ ,ךעלקעּפ טינ ןטיירג ןעמונעג טָאה'מ .רַאנָאּפ טשינ יבַא ,טבעל

 שטנעמ רעקידעבעל ַא סָאװ ץלַא -- גרַאװנסע ,שעוו ,רעדיילק ,טנַאװעגטעב

 ,ףרַאד

 יד וצ ןרָאפ ןעק ,ליוו סע רע זַא ,ןדלָאמעג טָאה רעײטשרַאפיַאטעג רעד

 ךס ַא ןענופעג עקַאט ךיז ןבָאה סע ,ןכַאז עלַא ךיז טימ ןעמענ ןוא עטקישעגסױרַא

 ףוס .ןכַאז טרָאּפסנַארט ןטימ ןרָאפעגקעװַא קיליוװיירפ ןענייז עכלעוו ,םינלעב

 םיא ןופ ןרעדָאפ ןשטייד יד זַא ,ןדלָאמעג רעײטשרָאפ-ַאטעג רעד טָאה טסוגיױא

 לָאז ןעמ ,רָאפ טגייל רע .דנַאלטסע ןייק טעברַא ףיוא ןַאמ טנזיוט עכעלטע עיינ

 טָאה'מ לייוו ,ןעוועג טינ ןענייז עקיליוויירפ ןייק רעבָא .קיליוויירפ ןביירשרַאפ ךיז
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 ןיוש טָאה'מ .ןסורג עכעליירפ ןייק טינ רעייז ליפ דנַאלטסע ןופ ןעמוקַאב ןיוש

 טַאמילק רעד ,טרעגנוה ןעמ ,ערעווש ַא רעייז טעברַא יד זיא טרָאד זַא ,טסּוװעג

 ךיז רענייק רעבירעד טָאה .רעטכייל ןייק טשינ טייוו טרָאד זיא רענליוו רַאפ

 -ָאטעג רעד טָאה ןַאד .קיליוויירפ ךיז ןביירשרַאפ וצ טרָא ןופ טרירעג טינ

 עכלעוו ,סעילימַאפ עלַא יד וצ ןעגנורעדָאפפיוא טקישעגרעדנַאנופ רעייטשרָאפ

 .ןרָאפ ןיהַא ןלָאז ייז זַא ,דנַאלטסע ןיא רעדילגטימ ערעייז טַאהעג ןיוש ןבָאה

 ,ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב ןַאד טָאה טנגוי לסיב א .טמערוטשעג ךיז טָאה ַאטעג ןיא

 ףסוי רעטעפ רעד זַא ,טקרעמעגנָא ןעוועג זיא דנַאלטסע ןופ ווירב יד ןיא לייוו

 ,ןענעגעגַאב םיא טימ ךיז ןָאק ןעמ ןוא טנעָאנ רעד ןיא ךיז טניפעג (ןילַאטס ףיסָאי)

 ,טנעָאנ זיא טנָארפ רעד זַא ,ןעגנורדעג ןעמ טָאה םעד ןופ

 ,רעטנזיוט וצ רעבָא ,ןרָאפ םוצ ןבירשרַאפ עקַאט ךיז ןבָאה טיילעגנוי עקינייא

 סיורג טימ .ןעוועג טייו רעייז ךָאנ זיא ,טרעדָאפעג ןבָאה ןשטייד יד יו

 םעד ףיוא ןלעוו ןשטייד יד ױזַאװ ,ןעז וצ טרַאװעג ןעמ טָאה טייקיאורמוא

 .ןריגַאער

 -ּפעס ןט1 םעד ,גָאטרַאפ ךָאװטימ .טפרַאדעג טינ ןעמ טָאה ןטרַאװ גנַאל

 רעד טימ ,קידעבעליטינ טיוט-טינ טּפַאכעגפױא ךיז ןעמ טָאה ,19423 רעבמעט

 םעד רעביא יַאּפַאטשעג  ןופ רעייטשרָאפ רעשטייד רעד) לעטייק זַא ,העידי

 זיא ָאטעג סָאד ןוא דנַאלטסע ןייק ןשטנעמ טּפַאכ ןוא ָאטעג ןיא זיא (ָאטעג

 ןטַאדלָאס ענייז טימ לעטייק ןבָאה העש רָאּפ ַא .רעטילימ ךרוד טלגנירעגמורַא
 ןבָאה ייז .רענעמ 100 טּפַאכעג ןעמַאזוצ ןוא סַאג רעקצינדור ףיוא טעברַאעג

 טימ ךיז קידנענעכער טינ ,געוו ןיא ןעוועג רָאנ ייז זיא'ס רעװ ,ןדעי ןעמונעגוצ

 עלַא .למוט רעכעלביײרשַאבמוא ןַא ןענַאטשטנַא זיא ָאטעג ןיא .סוחי םוש ןייק
 סָאד .ךיֹוא תוחּפשמ עשיאיײצילָאּפ וליפַא ,סענילעמ ןיא טקעטשרַאפ ךיז ןבָאה

 לייוו ,יײצילָאּפ ןייז טימ רעײטשרָאפ-ָאטעג םעד טקעמשעג טינ ךעלריטַאנ טָאה

 ןעמערָא םעד ךעלסילשסיוא טקישעג דנַאלטסע ןייק ייז ןבָאה טנעמָאמ םעד זיב
 -רעטנוא ןריפ ןעמונעג טָאה רעײטשרָאפ-ָאטעג רעד .סַאלק ןטריגעלױװירּפ-טינ ןוא
 געט 4- ןופ ךשמ ןיא ןבױלרעד םיא לָאז רע ,ןלעטייק טימ ןעגנולדנַאה
 ןוא ןעגנַאגעגנײא םעד ףױא זיא לעטייק .ןשטנעמ לָאצ עקיטיונ יד ןלעטשוצ
 ײַצילָאּפ ןייז טימ סנעג זיא טציא .ןטַאדלָאס ענייז טימ ָאטעג ןופ קעװַא זיא
 זיא ײצילַאּפ עשידיי עלַאמרָאנ יד .שיגרענע רעייז טעברַא רעד וצ ןטערטעגוצ
 עלעיצעפס ַא ןפַאשעג עיצקַא רעד רַאפ טָאה רע .ןעוועג קינייװ םיא רַאפ
 ,סעקינטלעוורעטנוא ןופ ןענַאטשַאב זיא עדנַאב עיינ עקיזָאד יד ,יײצילָאּפ-ספליהעג
 טײרפַאב ןײלַא רַאפרעד ןוא סענילעמ ןקעדטנַא וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז ןבָאה סָאװ
 ךעלגעממוא טושּפ זיא ןפרּוװװסױא עדנַאב רעד ןופ .דנַאלטסע ןייק ןרָאפ ןופ ןרעוו
 ,ךיז ןטלַאהַאבוצסיױא ןעוועג
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 ןדייל ןטנָארפ יד ףיוא זַא ,טסּוװעג טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד

 ןיוש זיא רערעייז ףוס רעד זַא ןוא ,רערעדנַא רעד ךָאנ הלּפמ ןייא ןשטייד יד

 רעד ףיוא ןשינעטלעהַאב ןטיירג ןעמונעג רעבירעד ןעמ טָאה ,טנעָאנ רָאג

 ,עקיצנוק ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןשינעטלעהַאב .טייצ-סגנַאגרעביא רעשיטירק

 טכַאמעג טָאה'מ .טקעלּפטנַא טינ לָאמנייק ייז ןטלָאװ ןשטייד יד .לכש ןשידיי טימ

 ץוחמ גנעגסורַא טימ ןרעלעק קעווצ םעד וצ טקינייארַאפ ,תוריד עשידרערעטנוא

 ,גנוטײל-רעסַאװ ןרָאװעג טריפעגניירַא זיא ןשינעטלעהַאב יד ןיא .ָאטעג םעד

 טיירגעגוצ ;ןעלבַאק עשידרערעטנוא ןופ טקעריד ,גנוטכיולַאב עשירטקעלע

 ןָאק ןעמ סָאװ ץלַא ,ללכה -- סָאידַאר ,טכיל ,גרַאװנסע ,רעסַאװ ןופ ןסַאּפַאז

 ףשטנעמ ךס ַא רַאפ סָאד ןוא ,םישדח וליפַא יצ ןכָאװ ןופ ךשמ ןיא ןפרַאדַאב

 ןײגנײרַא ייז ןיא טגעלפ'מ .ןעוועג טריקסַאמ טוג רעייז ןענייז ןשינעטלעהַאב יד

 ערעדנַא ךרוד רעדָא ןוויוא ןַא ךרוד ,עטַאלּפ ַא ךרוד ,טעזָאלק ןכעלטסניק ַא ךרוד

 ןעועשוב ןעמונעג טָאה עדנַאב-ספליהעג עיינ יד רעבָא ,רעטרע עטריקסַאמ

 ץלַא .שינעטלעהַאב םֹוש ןייק טריטסיזקע טשינ טָאה ייז רַאפ .תויח עדליוו יו

 ייז ןבָאה תוחּפשמ ערעייז ןוא ךיז ןעװעטַאר ןופ זיירּפ ןרַאפ .טסּוװעג ייז ןבָאה
 ,סענילעמ ןקעדפיוא ןעמונעג

 -סױרַא זיא יז לייוו ,שינעטלעהַאב טֹוג א ןעוועג זיא ןיילַא הריד רעזדנוא
 אפוג הריד רעד ןיא רימ ןבָאה ךָאנ וצרעד .ָאטעג טייז רענעי ףיוא ןעגנַאגעג

 ךיז ןבָארגרעד ןוא עגָאלדָאּפ יד טנפעעג ןבָאה רימ :ענילעמ עיינ ַא טכַארטעגוצ

 ףיױא לסעק ַא זיולב טיובעגסױא רימ ןבָאה ןטרָאד .רעלעק ןקיאייברעד ַא וצ

 טימ ךיילגרַאפ ןיא ,שינעטלעהַאב וויטימירּפ רעייז א ןעוועג זיא סָאד ,רעסַאװ

 ,סרעכיז ַא רעבָא ,ערעדנַא

 ןופ ףױה ןפיוא גנולמַאזרַאפ-סקלָאפ עסיורג ַא ןפורעגפיונוצ טָאה סנעג

 םוצ טדערעג ןָאקלַאב ןופ ןבָאה םיתרשמירצוי ענייז טימ רע .6 אקצינדור

 םוש ןָא ,דנַאלטסע ןייק טעברַא ףיוא ןרָאפ ןזומ עלַא זַא ,םלוע ןטלמַאזרַאפ

 ,ןכָארטשעגרעטנוא טָאה רע .ןפלעה טינ ןלעװ סעיצקעטָארּפ םוש ןייק זַא ,םַאנסיוא

 עלַא טעװ ייֵצילָאּפ ןייז טימ רע לייוו ,ןפלעה טינ טעװ ךיז ןטלַאהַאב סָאד זַא

 ןעמ יװ ןקישסױרַא טעוו'מ לייוו ,רעגרע ןייז טעוװ ןַאד ןוא ןעניפעג סענילעמ

 -ָארּפ ,שעװ ,רעדיילק ןעמענ ךיז טימ ןעמ ןעק קיליװיירפ .טייג ןוא טייטש

 וו ,א .א ןטקוד

 ןעמ טוט סָאװ ,חומ םעד ןכָארבעג ךיז טָאה תושרד יד קידנרעה ,םלוע רעד

 ןרָאפ טשינ ןיילַא הלילחו סח ןלעװ רענדער יד זַא ,ןעוועג ןיא רָאלק ?טציא

 תושרד יד ןרעהסיוא ןכָאנ ןעמ טָאה רעבירעד .ןָאט סָאד ערעדנַא רָאנ טסייה ןעמ
 .ןָאטעג ךיא ךיוא בָאה ױזַא ,ןקעטשראפ וצ טוג ךיז ...ןסָאלשַאב
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 טימ ןעמַאזצ .רעלעק ןשידרערעטנוא םעד ןיא ךיז וצ ּפָארַא ןענייז רימ

 בוטש עצנַאג יד .ןשטנעמ קילדנעצ רָאּפ ַא ךָאנ טקעטשרַאפ ךיז ןבָאה זדנוא
 העש עכעלטע ךָאנ .רקפה ףױא ןבילבעג זיא סטוג ןוא בָאה סנעמעלַא טימ

 ;ךשוח ךיז טוט ָאטעג ןיא זַא ,טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה רבק ןקידעבעל ןיא ןציז

 ןענייז ןעיורפ ערעזדנוא ,ורוצ ןעמ טזָאל ןעיורפ ,רענעמ רָאנ טּפַאכ ײצילַאּפ יד

 ןעגנַאגרעד זדנוא וצ זיא רעטעּפש .ןײרַא הריד רעד ןיא "רבק, ןופ סױרַא

 ןעגנַאגעגיײברַאפ ןענייז טרָאד :לַאפ ַאזַא טריסַאּפ טָאה 15 ַאנושַארטס ףיוא זַא

 ןלעטייק ףיוא ןבָאה לָאז רעצעמע ןוא ,ןטנַאיצילָאּפ עשידיי טימ סנעג ,לעטייק

 ,ןיווטיל ַא ,רעקינכעטָאריּפ ַא ךיילג ןעגנערב וצ טנדרָארַאפ טָאה סנעג .ןסָאשעג

 טנָארפ ןצנַאג םעד ןסירעגפיוא םורַא העש רָאּפ ַא ןיא טָאה ןוא טימַאניד טימ

 ןטָאשרַאפ ליפ ןוא ןעמוקעגמוא ןשטנעמ ךס ַא ןענייז ייברעד .זיוה םעד ןֹופ

 רעדיו ןעמ טָאה ןגרָאמ ףיוא .טקַא רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד .,ןרָאװעג

 ,(סַאג רעקצינמָאק לָאמַא) סַאג ַאנושַארטס ףיוא ךיוא רעזייה עכעלטע ןסירעגפיוא

 -רעטנוא רעזדנוא ןיא ןעמוקַאב רימ ןבָאה ןסורג עכלעזַא .א .א קעלוַאז רענסיד

 ,שינעטלעהַאב ןשידרע

 רעמ ךָאנ ןוא עטעדנוװרַאפ ןעוועג ןענייז זיֹוה ַא ןופ סיירפיוא ןדעי ייב

 ,קיטיירפ ןוא קיטשרענָאד ,ךָאװטימ טעװעשובעגּפָא ןעמ טָאה ױזַא .ענעטָאשרַאפ

 ןשטנעמ קינײװ ץלַא ךָאנ זיא סע זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה גָאטייב קיטיירפ

 ,םיריוטקַאד ,עקנַארק ןבירטעגסױרַא ןוא לָאטיּפש ןשידיי ןיא קעװַא סנעג ןַאד זיא

 יו ױזַא ,לָאטיּפש ןיא עקינייא רָאנ ןזָאלעג ייז ןופ ןוא עטלעטשעגנָא ,סרעקיײטּפַא

 יז טָאה ױזַא טָא ,שעוו ןָא ,רעדיילק ןָא ,ןטַאלַאכ יד ןיא ןענַאטשעג ןענייז ייז

 -ָאטעג םוצ ףױהילָאטיּפש ןופ ןבירטעגסױרַא טנַאה ןיא רעװלָאװער ןטימ סנעג

 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ךס ַא ןיוש ןבָאה ,ןברוח ַאזַא קידנעעז .רעוט

 רָאּפ ַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,ןוז ןיימ טימ ךיא ןוא ,רעיוט םוצ ןייג ןעמונעג ןיײילַא

 -רעטנוא רעזדנוא ןיא ןטלַאהַאב ןעוועג לייוורעד רימ ןענייז ,ןשטנעמ קילדנעצ

 רעירפ זיא עכלעוו ,יורפ ַא ןבעגעגסיוא זדנוא טָאה'ס רעבָא .רעלעק ןשידרע

 טָאה ,קעװַא זדנוא ןופ זיא יז יו םעד ךָאנ ןוא זדנוא ייב טקעטשרַאפ ןעוועג

 וצ הנווכ רעד טימ ןטַארַאפ זדנוא טָאה יז .ןטנַאקַאב ַא ןריא ןעמונעגוצ ןעמ

 ענילעמ רעד ןופ ןַאלּפ ַא טימ ןעמוקעג זיא יײצילָאּפ .ןטנַאקַאב ריא ןעיירפַאב

 ,רעלעק ןיא ןטַאנַארגיטנַאה ןפרַאװ טעװ ןעמ זַא ,ןגירשעגניירַא זדנוא ֹוצ ןוא

 ,סױרַא רימ ןענייז ,ןעיורפ ערעזדנוא ןופ ןעיירשעג עקיטלַאװעג יד קידנרעה

 זיא טנעמָאמ ןטצעל ןיא רעבָא ,טקנוּפלמַאז ןפיוא טריפעגקעװוַא זדנוא טָאה ןעמ

 זַא ,גנידַאב ןרעטנוא טקנוּפלמַאז ןופ ןעיײרפַאב וצ ךימ ןעגנולעג רעטכָאט ןיימ

 טײרפַאב ךיוא זיא רימ טימ ןעמַאזוצ .ןלעטשוצ ןיילַא ןגרָאמ ךיז לעװ ךיא

 ןעמ טָאה ענילעמ רעזדנוא ןופ רעבָא .רעמערק עשַאס טסיטרַא רעד ןרָאװעג
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 רַאװקיטנַא םעד ,יקסרוטאקאב םייח רעכַאמ-ןזליג ןטלַא םעד ןעמונעגוצ ךיילג

 ,א .א לאלצב קינלָאקש ,ץכ םהרבא

 וצ ךיז ןעמונעג ןוא רענעמ יד טזָאלעג ורוצ ןעמ טָאה תבש ןגרָאמ ףיוא
 רימ ןבָאה רעטכָאט ןוא יורפ ןיימ .ןלָאר יד טימ ןטיבעג ךיז רימ ןבָאה .ןעיורפ

 ןבָאה רענעמ רימ ןוא ,הריד רעזדנוא ןופ ןעיורפ ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,טקעטשרַאפ

 ןטצעל ןיא .געט 4 טמערוטשעגמורַא ײצילָאּפ עשידיי יד טָאה ױזַא .ןטיהעג יז

 רעד רַאפ טקנַאדעג ייז ,יײצילָאּפ-ספליה יד ןפורעגפיונוצ סנעג טָאה טנעמָאמ

 ןעוועג זיא סָאד טָא .דנַאלטסע ...ןייק טקישעגקעװַא ייז ןוא טעברַא "רעיירטעג,

 עיצקַא יד זַא ,ןדלָאמעג ןעמ טָאה טכַאנוַאפ-תבש .עדנַאב רעד רַאפ גנונױלַאב יד

 ,..טקידנעעג זיא

 .ָאטעג סָאד סיוא טעז סע יװ ,ןעז סױרַא ןוא רעיירפ טמעטָאעגּפָא טָאה'מ

 ןעזעגסיוא ןבָאה ןעגנוניווװ ,רעזייה ,ןסַאג יד .סכעלרעדיוש ַא ןעוועג זיא דליב סָאד

 ןעגנוניוװ יד ןיא ,ןכַאז ענעפרָאװעגקעװַא -- םָארגָאּפ ןכעלקערש ַא ךָאנ יװ

 ענעבילבעג יד .ּפָארַא ּפָאק ןטימ טרעקעגרעביא ,טרעדנילּפעצ ,ןכָארבעצ ץלַא

 טינ ,ןפָאלשעג טינ .םינּפ ןיא טולב ןּפָארט ַא ןָא ,ךיילב ,ןקָארשעצ ןשטנעמ

 רעקרַאטש זיא ןבעל סָאד רעבָא ,ןייּפ-טױט ןיא טבעלעג תעל"תעמ 4 ,ןסעגעג

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןפרּוװסױא עשירפ ןענופעגסיוא ךיז ןבָאה ךיילג .ץלַא ןופ

 "רעביא יד טעװעבַארעצ ןוא רעזייה עטסוּפ יד ףיוא ןפרָאװעג סעיטסעב יװ

 זיא עטשרע יד זַא ,רָאלק .תוריד ןוא לבעמ טּפַאכרַאפ ,ןכַאז ענעבילכעג

 !געט יד ןיא לדנייב טוג ַא טקעלעגּפָא ןבָאה ייז ...יײצילָאּפ עשידיי יד ןעוועג

 ןבָאה יז .דלָאג ,טלעג סעמוס עסיורג טימ ךיז ןפיוקסיוא ןופ ןלַאפ ןעוועג

 ןוא טולב שידיי טימ טקײװעגכרודַא ,סטוג ןוא בָאה שידיי טריבַארעגנָא

 !ןרערט

 רעביא ןיײגמורַא טגעלפ רע .ָאטעג ןיא ןעוועג לעטייק זיא געט עכעלטע יד

 ןעװעג זיא עיסרעוו ןייא .טייג עיצקַא יד יוװ ,ךיז ןקוקוצ ןוא ךעלסעג עלַא

 טָאה'מ סָאװ ,םעד בילוצ ןסירעגפיוא ןעמ טָאה 12 ַאנושַארטס ףיוא זיוה סָאד זַא

 ָאטעג ןיא :טלייצרעד טָאה עיסרעוו עטייווצ ַא .ןלעטייק וצ ןסָאשעג ןטרָאד ןופ

 טסינומָאק ןטימ לָאמַא ,עפורג-טנגוי עטנפָאװַאב ,עטריזינַאגרָא ןַא ןעוועג זיא

 ףסוי ףעשיייצילָאּפ ןופ רעטערטרַאפ םענעזעוועג םעד ןוא גרעבנעטיוו קיציא

 -טרָאּפס ןפיוא טקיטסעּפַאב ךיז טָאה עּפורג עקיזָאד יד .ץיּפש רעד ןיא ןַאמזָאלג

 ןטרָאד טַאהעג ארומ ןבָאה יײצילָאּפ ןייז טימ סנעג .6 ַאנושַארטס ףיוא ץַאלּפ

 ןפיוא ןביילברַאפ קיאוו טזָאלעג עּפורג עצנַאג יד רעבירעד ייז ןבָאה ,ןייגוצוצ

 רעטעּפש טָאה סנעג סע טימ געט ענעי ןיא טגרָאזַאב ייז וליפַא ןוא טרָא

 ןקעדטנַא ןוא ןביילקרעד לעטייק ךיז טעװ ןיהַא ךיוא זַא ,ןעמוקַאב ארומ
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 לעטייק ידכ ,זױה סָאד ןסירעגפיוא רעבירעד רע טָאה ,עּפורג עטנפָאװַאב יד

 ..ןכירק טינ ןיהַא לָאז

 ךיז טָאה דנַאלטסע ןייק ןַאמ טנזיוט 5 ןעמענוצ ןופ עיצקַא עקיגָאט-4 יד

 "ךיז וצ ןעמוק, זייוכעלסיב ןעמונעג טָאה גנורעקלעפַאב יד .טקידנערַאפ

 ,ָאי .ָאטעג ןיא יירפ טריצַאּפש ןעמ טָאה ,רעבמעטּפעס ןט5 םעד ,קיטנוז

 ןבָאה ןשטנעמ רעטנזיױט -- ..!חווירב רעייז ןוא יירפ רעייז ןרָאװעג זיא'ס

 .קידייל ןבילבעג ןענייז תוריד ,רעטרע ערעייז טזָאלרַאפ

 ןוש ןעמ זיא טָאטש ןיא טעברַא ףױא .געט עכעלטע קעװַא ןענייז סע

 טונימ ןופ ןסקַאװעג ןיא ָאטעג ןיא תורקי סָאד .ןעגנַאגעג טשינ יו טעמכ

 ַאטעג ןיא טגעלפ טייצ עצנַאג יד ,.רעווש ןעוועג ןיוש זיא טיורב טימ .טונימ וצ

 רעד זיא טציא ,(קרַאמ 5--4) אליק ַא לבור 40--50 רעפעגמוא ןטסָאק טיורב

 -ָאטעג עצנַאג יד .רעמ ךָאנ ןוא טרעדנוה זיב ןעגנַאגרעד טיורב ןופ ןיירּפ

 זיא ,ןשטייד יד ייב טָאטש ןיא טעברַאעג רעירפ טָאה עכלעוו ,גנורעקלעפַאב

 -ָאטעג יד ןיא טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,יד ץוח ַא) .טעברַא ןָא ןעגנַאגעגמורַא

 סָאד ןעק גנַאל יו, :ךיז ןשיוצ טדערעג ןוא טרעלקעג טָאה'מ .(ןטַאטשרַאוװ

 ןוא ןטעברַא טינ !ןָאיסנעּפ ףיוא ןטלַאה זדנוא טעװ עקעי ?ןרעיוד יױזַא

 ןעשעג טעװ סָאװ רעבָא ,סעיינ ףױא טכירעג ךיז טָאה'מ -- 71ןסע ןבעג
 | ,טסּוװעג טשינ ןעמ טָאה סָאד

 סנעג רעײײטשרַאֿפיַאטעג ןופ טיוט רעד

 רעבמעטּפעס ןט12 םעד ,טנװָא קיטנָאמ .טפרַאדעג טינ ןעמ טָאה ןטרַאװ גנַאל

 טָאה'מ :עבמָאב רעיינ ַא ןופ ןרָאװעג טרעטיצעגפיוא ָאטעג סָאד זיא ,3

 סנסנעג ןייג קידנעטש טגעלפ ןיהַא טרָאד .?ָאּפַאטשעג , ןיא טריפעגקעווַא ןסנעג

 לָאמ סָאד .ןָאט וצ ייז טימ טַאהעג טָאה סנעג ךיוא רעבָא ,רעלסעד ,רעטערטרַאפ

 בוטש ןופ ןײגסױרַא ןֹרַאפ טָאה סנעג זַא ,ןבעגעגרעביא ךיילג ןעמ טָאה

 לָאז ,םײהַא ןעמוק טינ טכַאנ ףױא טעװ רע ביוא זַא ,ןעמַאמ רעד טגָאזעג

 יפױא ךעלקערש ןעוועג זיא ָאטעג סָאד ..ןטרַאװ טינ רעמ םיא ףיוא ןיוש ןעמ

 ךיז טרעטנענרעד יצ !טריפעגקעװַא ןסנעג ,ןעמונעגוצ ןסנעג -- טרעדורעג

 ...? הריזג עזייוולייט ,עקילייווטייצ א סעּפע סע זיא רעדָא ,ףוס סנעמעלַא רעזדנוא

 ןוא ןיּפ ןיא רעבירַא זיא טכַאנ יד .ךיז ןטרַאװרעד טנָאקעג טינ טָאה ןעמ
 טציא ןעמ טָאה ,קיטילָאּפ ןגעוו ,ךעלנייוועג יװ ,ןדער וצ טָאטשנָא ,שינעמעלק

 ..סנעג :ךַאז ןייא ןגעוו רָאנ טדערעג

 טינרָאג טסייוו רע ..זַא ,טסּוװרעד ןרעלסעד ןופ ךיז ןעמ טָאה ןגרָאמ ףיוא

 ײווַצינָאט ַא טימ זַא ,טדערעג ןיוש ןעמ טָאה ָאטעג ןיא רעבָא ...ןסנעג ןגעוו
 םיא טעװ ןעמ זַא ,ןסנעג ןעוועג הרתמ סייוו ץעיװָאּפַאטשעג רעד טָאה רעירפ
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 רעבָא ךיז טָאה סנעג ..ןפױלטנַא וצ טהצעעג םיא טָאה רע ,ןריטסערַא געט יד

 | יי ..ןֿפױלטנַא ןופ טגָאזעגּפָא
 זיא ,טסערַא ןכָאנ ןגרָאמ ףיוא .ה ד ,רעבמעטּפעס ןט14 םעד ,קיטסניד

 ןפורפיונוצ ךיילג ןסייהעג ןוא ריֹציפָא ןַא טימ לעטייק ןעמוקעג ָאטעג ןיא

 גָאר ,ײרָאטידנָאק רעד ןופ לַאקָאל ןיא ײצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ לעּפַא ןַא

 סנעג יוװ ױזַא זַא ,טרעלקרעד לעטייק טָאה טרָאד .יקסנעינסיד ןוא רעקצינדור

 רע זיא ,טכַאמ רעשטייד רערעכעה רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד טליפרעד טינ טָאה

 ,טנעמָאמ ןזיב ,רעלסעד ןייז טעװ לייוורעד רעטערטרַאפ ןייז .ןרָאװעג ןסָאשרעד

 ןענייז רימ ןעוו) .רעײטשרָאפ-ָאטעג רערעדנַא ןַא ןרעוו טמיטשַאב טעװ סע ןעוו

 -רעד ןָאגַאװ ןיא זדנוא טָאה ,דנַאלטסע ןייק ןרָאפעג רעטעּפש ןכָאװ ייווצ טימ

 ןשטייד טימ ןטפעשעג ןכַאמ :ָאטעג ןיא לָאר ןייז -- ןָארָאװ רעסיוועג ַא טלייצ

 עכעלטע ךָאנ טימ ןעמַאזצ ,רע זַא -- עמרוט ןופ ןשטנעמ ןעמענסױרַא םייב

 ןבָארגַאב טנװָא םעד ןבָאה ,עסאר ףיוא ָאּפַאטשעג ןיא עטריטסערַא טלָאמעד ,ןדיי

 ,סנעג ןעוועג סָאד זיא ,רעשמ ןענעז ייז יו ןוא ,שטנעמ םענעעזעגנָא ןַא סעּפע

 ,(ָאּפַאטשעג ןיא ןסָאשרעד טָאה ןעמ ןעמעוו

 ַאזַא ,לעּפַא םעד ןופ עטלמוטעצ ץנַאג סױרַא ןענייז ןטנַאיצילָאּפ עשידיי יד

 ןעמ טָאה -- סנעג רעבעגטירב רעייז ,רַאה רעייז ,טָאג רעייז -- !ךָארב

 .ָאטעג ןרעביא ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ךיז לענש-ץילב זיא העידי יד !ןסָאשרעד

 סָאד זיא יצ :סָאש רעד טײדַאב סָאװ -- ּפָאק םעד ןכָארבעג ךיז ןבָאה רימ

  טסייו ןוא ,ןָאט וצ טַאהעג ייז טימ טָאה רעכלעוו ,שטנעמ םעד ףיוא סָאש ַא

 ןופ טײקצנַאג רעד ןיא סָאש א סָאד זןיא רשפא רעדָא ,תודוס ךס ַא רשפא

 רעד ,טגָאזעג יו ,ןפָארטעג העידי יד רעבָא טָאה ןטסכעלרעדױשמַא .ָאטעג

 ףרַאד ָאטעג רענליו עצנַאג סָאד זַא ,ײז טגָאז ןעמ ןעוו .ייצילָאּפ רעשידיי

 סָאד ייז ןטלָאװ ,ןביילב ןלָאז ייז טימ סנעג ןייא רָאנ ,ןרעוו ןטכָאשעגסיוא

 ףיוא ןשטנעמ רעטנזיוט ןקיש ןגעלפ יײז .טנעה ענעגייא יד טימ ןָאטעג ןיײלַא

 ַאזַא ,רידַאנ ,ָאד ןוא ןעװעטַאר וצ ךיז יבַא ,םוטעמוא ,דנַאלטסע ןיא ,רַאנָאּפ

 ,טרעוו .ַארַאפ סָאװ ?ייז ןענייז רעװ טנייה ,טרטּפעג ןיילַא ןסנעג ,ךָארב

 טנדרָאעגניײא ךיילג יײצילַאּפ יד טָאה טכַאנרַאפ !ייז ןבָאה ,טגָאזעגסנייטש'מ

 דפסה ַא טכַאמעג טָאה בר רעד ּוװ ,זױלק רעשיבצק רעד ןיא הרכזא ןַא

 ,רעדורב סנסנעג טָאה ךָאנרעד "בא ונל ןיא, :רעטרעוו יד טימ קידנבױהנָא

 -יײצילָאּפ רעד טדערעג ךָאנ טָאה סע .שידק טגָאזעג ,החנמ טנוװַאדעג ,ןָאמָאלַאס

 ןענַאטשעג רעלסעד עלאס זיא דּפסה ןופ טייצ עצנַאג יד ,טַאקשומ רָאטקעּפסניא

 טינ ןוא ךעלטנעו ענעשעמ יד ןיא טרַאּפשעגנָא ּפָאק ןטימ המיב רעד ייב

 זיא ןסיוועג ןייז זַא ,קורדניא םעד טכַאמעג טָאה'ס .ןגיוא יד ןביוהעגפיוא
 לייוו ,טיוה רענעגייא ןייז רַאפ טרעטיצ רע רעדָא -- ןייר ןצנַאגניא טינ סעּפע
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 -ךעלנייּפ ַא ןעוועג זיא ָאטעג ןיא גנומיטש יד ...ייר ןייז ךָאד זיא טציא

 ףױא ןָא ךיז ןקור סנקלָאװ עצרַאװש זַא ,טליפעג טָאה רעדעי .עטקירדעג

 ןטלָאװ תואשמ ןדוּפ יו ,טסערּפעג ץרַאה סָאד טָאה ןרעדעי .ּפעק ערעזדנוא

 טרעמיקעג קינייװ ךיז ,טדערעג טינ ךיז ןשיוװצ טָאה'מ .טסורב רעד ףיוא ןגעלעג

 ןייא .גָאט וצ גָאט ןופ ןגיטשעג זיא סָאװ ,תורקי ןכעלרעדיוש םעד בילוצ

 רעטסטנעָאנ רעד טעװ סָאװ -- "םוי דלי המ, :חמ ןיא טרעבקעעג טָאה הבשחמ

 עטמסרַאפ יו ,ןגיוא סנדעי ןיא ןעזעג ןעמ טָאה טסגנַא-טיוט .ןעגנערב גָאט

 ,טליפעג ןוא ָאטעג ןופ ךעלסעג עטסוּפ יד רעביא ןעגנַאגעגמורַא רימ ןענייז תויח

 סױרַא ךיז ןעמ טעװעטַאר יו רעבָא .טיױט םוצ טלייטרוארַאפ עלַא ןענייז רימ זַא

 ןעמַאמ רעטלַא ןַא טימ ךיז ןעמ טקעטשרַאפ ּוװ ?עגַאל רעכעלקערש רעד ןופ

 ,רַאפעג יד טעז'מ -- עטסשיגַארט סָאד זיא סָאד ?רעדניק טימ ,יורפ ַא טימ

 ירַאפ ַא ..געוװסיוא ןייק ָאטינ זיא'ס ןוא ,םישוח עלַא טימ טיוט םעד טליפ'מ

 ּפָאק םעד ןכערב ךיז רעטכָאט ןוא יורפ ןיימ טימ ךיא געלפ רעטרעטצניפ
 ?ןעמ טוט סָאװ

 ןטַאקינומָאק יד ןעוועג ןענייז געט יד ןיא טסיירט עלעקיטש עקיצנייא סָאד

 ןבָאה ןטַאקינומָאק עשטייד יד זַא ,ןבעגוצוצ קירעביא זיא'ס .טנָארפ ןופ

 ,טגָאזרעד טינ ךס ַא ,טנָארפ ןפיוא עגַאל עתמא יד טלגיּפשעגּפָא טינ טייוו-טייוו

 תורוש יד ןשיװצ רימ ןגעלפ ךָאד רעבָא .טנקיילרַאפ ןוא טנקיילעג ךס ַא

 זיא'ס .ןביוהעגנָא ןיוש ךיז טָאה הלּפמ רעייז זַא ,ןעז ךעלטייד ןוא רָאלק

 ,עװקסָאמ ןעמענ ןגעוו טינ ןיש טדער'מ .שזַארוק רעד ייז ייב ןדנווושרַאפ

 םייב ןיוש טלַאה'מ ןוא ןטערטעגּפָא ןעמ זיא דַארגנילַאטס ןופ .דַארגנינעל

 רעייז לייוו ,רעווש ןרָאװעג סנטצעל זיא תועידי טימ .קסנעלָאמס ןופ ןטערטּפָא

 טָאה ךָאד רעבָא .טעבֹרַא רעד ייב טָאטש ןיא ןעוועג ןענייז ןשטנעמ קיניײיװ

 קעּפס רָאנ ףרַאד ןעמ .טסּוװעג ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד טגונעג לייוורעד

 ,רעגַאב רעזדנוא ןעוװעג זיא סָאד -- טייצ רעמ סָאװ ןעניוועג ןוא ןריל

 ןעמוק טעוו ךָארב רעייז זַא ,סנ ַא ןעשעג טעװ רשפא .גנונעפָאה רעזדנוא

 רימ ןבָאה ןעקנַאדעג יד טימ רָאנ !ןרעװ טעװעטַארעג ןלעװ רימ ןוא גנילצולּפ

 ,טבעלעג

 המוהמ-.ֿפ.ק.ה יד

 רעיײנ ַא ןכָארבעגסױא ָאטעג ןיא געט רָאּפ יד ןיא רעבָא זיא לייוורעד

 ,טַאטשרַאװ רעשישטייד ַא ןעוועג זיא סָאד ...פ .ק .ה ףיוא ןשטנעמ טמענ ןעמ :למוט

 ןטַאטשרַאװ יד .וו.א.א רעװעג ,סָאטױא ,ןענישַאמ ןטכיררַאפ טגעלפ'מ ּוװ

 טרעוורַאפ טָאה ןעמ טייז רעבָא ,טָאטש ןופ ןלייט ךס ַא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה

 -פ.קקה טרעדנוה עכעלטע יד ןענעז ,טעברַא ףיא טָאטש ןיא ןײגוצסױרַא
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 ןייא טנדרָא .פ.ק.ה זַא ,טגָאזעג ןעמ טָאה טציא .ָאטעג ןיא ןבילבעג רעטעברַא

 ."סעינאדז עיינ יד, ןיא ,סַאגשטאבוס) עלעזור ףיוא טַאטשרַאװ ןסיורג ַא

 רעד ךרוד 1904 ןיא טיובעגסױא ,ןקָאלב-תוריד עסיורג ןעוועג ןענעז סָאד

 רַאפ תוריד טימ ("אקי, טפַאשלעזעג רעשיּפָארטנַאליּפ רעשיזיוצנַארפ-שידיי

 טימ ןַאמ טרעדנוה עכעלטע יד ןלעװ םורַא ױזַא ,רעטעברַא עשידיי עריא

 ."סילייק, קירבַאפ רעד ןופ רעטעברַא יד יװ ,ָאטעג ןופ סױרַא סעילימַאפ ערעייז

 ,ךעלדנעטשרַאפ .פ .ק ה ןופ קָאלב ןיא ןרָאפ ןצ ףיוא ןבירשרַאפ ךיז טָאה'מ

 ןלָאצַאב ײצילָאּפ רעשידיי רעד טנעקעג ןבָאה סָאװ ,עלַא ןענייז ןרָאפעג זַא

 ,רעטעברַא ...ץֹוחַא עלַא ןענייז ןרָאפעגסױרַא .דלָאג טימ

 .ירפרעדניא תבש זיב ,געט עכעלטע ָאטעג ןיא טלמוטעגּפָא ךיז טָאה ױזַא

 -טסַאל עכעלטע טימ לעטייק ןעמוקעג ָאטעג ןיא זיא רעבמעטּפעס ןט18 םעד

 עשידיי טרעדנוה עכעלטע ןבָאה ףכית ףרַאד רע זַא ,טרעלקרעד ןוא סָאטיױא

 טרעדנוה עכעלטע ךיז ןבָאה הליחתכל ,ןטַאטשרַאװ-,פ.ק.ה יד ןיא רעטעברַאיךַאפ

 טינ ךיז טָאה לעטייק ןעוו רעבָא .ןיהַא ןרָאפ םוצ ןָאטעג זָאל ַא סעכָאלעמלַאב

 ןוא ןרָאװעג טליקעגּפָא סעּפע ןעמ זיא ,עטרירטסיגעררַאפ יד ןעמענ וצ טלייאעג

 ,גנומענרעטנוא רעצנַאג רעד ףיוא טכַאדרַאפ טימ ןקוק ןעמונעג

 רענייק ךיז טָאה ,ענעבירשרַאפ יד ןפורעג טָאה יײצילָאּפ יד ןעוו ,רעטעּפש

 -אינעיב ,רעײטשרָאפיַאטעג םעיינ םעד ןלױפַאב טָאה לעטייק ,.טלעטשעגוצ טינ

 ,טלַאװעג טימ ןשטנעמ יד ןעמענ ,ןיקסנָאק

 .ןשינעכוז ןוא ןשינעּפַאכ ףיוא טזָאלעגסױרַא ךיז רעדיוװ טָאה ײצילָאּפ יד

 לעטייק .טרעיודעג טינ סָאד טָאה גנַאל רעבָא .המוהמ עיינ ַא ןענַאטשטנַא זיא

 -ןסיוא זיא לעטייק סָאװ ,ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא טזָאלעגּפָא עטּפַאכעג עלַא טָאה

 טָאה סע זַא ,תועמשמ .ןענַאטשרַאפ טינ ןוא טסּוװעג טינ רענייק טָאה ,ןעוועג

 ייז ןוא ענעבילבעגרעביא יד ןופ תוחומ יד ןשימעצ טלָאװרַאפ םיא ךיז

 ןרַאפ טיירגעג טָאה רע סָאװ ,ּפַאלק-טױט ןטצעל ןרַאפ ןכערבעצ שילַארָאמ

 םעד .ָאטינ זיא ןשינעעשעג יד טָא רַאפ גנושטייטסיוא ערעדנַא ןייק .ָאטעג

 טימ לָאז סע רעװ רעיײטשרָאפ ןייק .ָאטעג ןיא ןעוועג לעטייק זיא גָאט ןצנַאג

 עשידיי טימ טסעומשעג ןוא ןענַאטשעג זיא רע .ןעוועג טינ זיא ,ןדער םיא

 רעד וצ ךימ יז ןעמענ ,לעטייק ,עלערעה, :; ןדנָאװעג םיא וצ ךיז ןבָאה ייז .רעבייוו

 טעװ סע .רענעמ רָאנ טנייה , ,רע טרעפטנע ,"טינ טנייה ,, *.פ.ק.ה ןיא טעברַא

 רעד ..ךיוא טיײצ רעייז ןעמוק טעוװו סע ,ָאי ,ָאי ."ךיוא טייצ רעייא ןעמוק

 ןעמעלַא טימ טרעדױלּפעג ןוא טכַאמעג קיטסול ױזַא ךיז טָאה ?עלערעה,

 .זיימ יד יוװ ,ןפָאלעצ ךיז ןענעז גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד ןופ רעיײטשרָאפ יד

 ןובשח ןפיוא טבעלעג טוג ,טבעלעג "רעייטשרָאפ, יד טָא ,ייז ןבָאה רָאי ייווצ
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 י-נירד ןוא רעקיגָאװ ַא ןעמוקעג זיא'ס ןעוו ןוא ,גנורעקלעפַאברָאטעג רעד ןופ

 ןעועג טינ זיא ,עגַאל יד ןכַאמ וצ רָאלק לסיב ַא ידכ ,טנעמָאמ רעקידנעג
 ,ןָאט סָאד לָאז סע רעוו

 ַאט עג ןופ עיצקַא-רידיווקיל

 ןירַא דלַאו ןיא טפיול טנגוי יד

 רעיײנ ַא ןופ טלסיירטעגפיוא זיא ָאטעג סָאד .גָאטיײב ייווצ רעגײזַא זיא'ס

 ָאּפַאטשעג טימ ָאטעג ןופ רעלדניברַאפ-טּפױה רעד ,רעלסעד עלאס : עיצַאסנעס

 יורפ יו ,ןבעגעגרעביא יונעג טָאה ןעמ .ָאטעג ןופ ןפָאלטנַא יורפ ןייז טימ זיא

 -ָאמעשט םעניילק ַא טימ סױרַא זיא (שזדָאל ןופ יורפ עגנוי ַא רעלסעד

 זַא ןבעגעגרעביא טָאה'מ .עלאס ןַאמ ריא ךָאנרעד ןֹוא ָאטעג ןופ לקישטנַאד

 -ָאטעג רעד ןופ רצוא-דלָאג ןצנַאג םעד ךיז טימ ןעמונעגטימ טָאה רעלסעד

 ןטנַאילירב ןוא דלָאג ןיא לבור טנזיױט עכעלטע ןיא טצַאשעג -- גנוטלַאוװרַאפ

 רעירפ העש רָאּפ ַא טימ זַא ,ןעגנַאלק יד טקיטעטשַאב ךיוא ךיז ןבָאה סע

 (עלאס ןופ רעטָאפ רעד) רעלסעד סקילעפ רעטלַא רעד סױרַא ָאטעג ןופ זיא

 ,לָאמש טלַאה ָאטעג ןטימ זַא ,סָאד טסייה .יורפ ןייז טימ

 ןופ ןפױלטנַא םעד ןופ ױזַא טינ ןעוועג טכַארבעגפיוא ןעמ זיא ָאטעג ןיא

 ןעמענוצוצ טבױלרעד ךיז טָאה רע סָאװ ,טקַאפ םעד ןופ יװ ,ןרעלסעד עלאס

 םוש ןָא ןדיי הדע ןַא ןזָאלרעביא טנעמָאמ ַאזַא ןיא ,דלָאג עשילהק לסיב סָאד

 ...ןעלטימ

 זיא רעלסעד רָאנ טינ זַא ,ןעגנַאגרעד רעמ ץלַא ןעמ זיא רעטייוו סָאװ

 רעד יו ,טײל ערעכעה עכעלטע ןפָאלטנַא ךיוא ןענייז סע רָאנ ,ןפָאלטנַא

 ןייז טימ סאוועל רעטמירַאב קירעיורט רעד -- ךַאוװ-רעיוט ןופ טנַאדנעמָאק

 ָאלסעשט רָארוקָארּפ רעד ןפָאלטנַא ךיוא זיא סע ,רינשוק רעווש ןוא יורפ
 רעשיליוּפ רעסיורג רעד ןופ רָאטקַאדער רענעזעוועג) יקסװעשַאטלָא-םיובסונ

 יד ,רקפה ףיױא ןבילבעג זיא ָאטעג סָאד .(?ַאקילבוּפער , ,שזדָאל ןיא גנוטייצ

 .עטקירדעג ךעלרעדיוש ַא ןרָאװעג זיא גנומיטש

 ןײרַא דלַאװ ןיא ָאטעג ןופ ןײגקעװַא טיילעגנוי סעּפורג ןגעלפ טכַאנ עדעי

 וצ קעװַא ןוא ָאטעג ןופ סױרַא ןענייז ןשטנעמ ךס ַא .רענַאזיטרַאּפ יד וצ

 "טילייק, ןיא ןגירקוצניירַא ןבעגעגנייא ךָאד ךיז טָאה לייט ַא .ןטסירק עטנַאקַאב
 לָאצ רעד ןיא ,םלוע םענעבילבעגרעביא םעד רַאפ רעבָא ,ןקָאלב-.פ.ק.ה ןוא

 וצ ךיז ּוװ ָאטינ .ןעוועג טינ גנוטער ןייק זיא ,ןַאמ טנזיוט 12 ךרעב ןופ
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 ןזיב ןעקנירטסיוא תורצ רעכעב םעד זומ ןעמ ,ןפיול וצ ּוװ ָאטינ ,ןטלַאהַאב

 !טרָא ןפיוא ןביילב רימ ,ףוס

 ידנַארב טונימ ןוצ טונימ ןופ ןרָאװעג ָאטעג ןיא ןבעל סָאד זיא לייוורעד

 .ג"ק 2 ןופ לבעל ַא רַאפ לבור 250 זיב ןעגנַאגרעד ןיוש זיא טיורב ,רעייט

 ינײרַא טיורב .ןרעפיצ עשימָאנָארטסַא וצ ןעגנַאגרעד ןענייז שיילפ ןוא רעטֹוּפ

 120 :עמרָאנ רעד טול ,?ןעמָארק-עטור, עשיווטיל יד ןופ ןעמ טגעלפ ןריפ

 ןריפניירַא םייב ןבָאה סענַאמרופ יד רעבָא .גָאט ַא שטנעמ ַא ףיא סםַארג

 ,טיורב לַאגעל טינ ךס ַא ךיוא טלגומשעגניירַא טיורב עלַאגעל סָאד

 ןָא ןעגנַאגעגמורַא ןַאמ טנזױט עכעלטע ןענייז געט עקיליורג יד טָא ןיא

 ןבָאה עלַא זַא ,ױזַא .ןיֹרַא טָאטש רעד ןיֹא טזָאלעגסױרַא טינ טָאה'מ .טעברַא

 ןייּפ ןיא ןגיוצעג ךיז ןבָאה געט יד ,ךיז טימ ןוא ךיז ןיא טקיטשעג ךיז רימ

 -- לַאירעטַאמ-סיירפיוא ןטלּפענרַאפ טימ טנדָאלעגנָא שממ ןעװעג זיא טפול יד
 !ןדיי זדנוא רַאפ "עקעי, טיירג זירּפרויס םעיינ ַא רַאפ סָאװ

 יטּפױה ןעוועג טרירטנעצנָאק זיא ָאטעג ןיא ןבעל עכעלטּפַאשלעזעג סָאד
 ןעועג ךָאנ ןענייז טעברַא רעד ייב ,טרָאד .ןטַאטשרַאװ יד ןיא ךעלכעז

 ןענייז סעיצוטיטסניאיָאטעג ערעדנַא יד ,רעטעברַא ,סעכָאלעמלַאב זייווכעלסיב

 ןבָאה עירָאטַאלבמַא יד ,לָאטיּפש סָאד ,רעדור ַא ןָא ףיש ַא יו ןעגנַאגעג ןיוש

 ןענייז סרעטסעװש יד ,רעקײטּפַא יד ,םיריוטקָאד יד .טעּפישזעג םיוק-םיוק

 רעבָא .ןשטנעמ ענלצנייא רָאנ ןבילבעג ןענייז ָאד ,דנַאלטסע ןיא ןרָאפעגסױרַא

 טרַאװעג ןבָאה עלַא -- !סָאװ ֹוצ ,סעיצוטיטסניא טפרַאדעג ןיוש טָאה רעוו

 ךָאנ רעבירַא ןענייז ױזַא טָא .ןעמוק זומ סָאװ ,ּפַאלק ןקיטליגדנע םעיינ םעד ףיוא

 -ַאטעג רעד ןופ גנוציז ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טכאניב קיטסניד .געט יירד ַא

 -ַאנאקלימ .װדַא ,יקסנאקאינעיב רעײטשרָאפיָאטעג רעיינ רעד :גנוטלַאװרַאפ

 .א .א סנעג ןָאמָאלַאס ,ןַאמטוג שזניא ,ןַאמשיפ רעטסוש רעד ,דירפ .שזניא ,יקציוו

 ןעמוקעגנעמַאװצ ךיז ןעמ זיא ,טסוװרעד ךיז סעּפע ,סוא טזייוו ,ןבָאה ייז

 טלייצרעד טָאה'ס יװ -- הפיסא יד ךיז טָאה טקידנעעג .עגַאל יד ןדערוצמורַא

 ןופ ךיז רַאפ ןעמענ וצ סולשַאב ַא טימ -- רעכאילב יאתבש טסיטרַא רעד

 ..רעדיילק ךָאנ ןוא שעוו עמערַאװ ,לוויטש עיינ רַאּפ וצ ןטַאטשרַאװיָאטעג יד

 רימ ןענייז ,גָאטרַאפ 5 רעגיײזַא קיטשרענָאד ,1943 רעבמעטּפעס ןט23 םעד
 רימ ,טלגנירעגמורַא זיא ָאטעג סָאד זַא ,יירשעג ַא ןופ ןרָאװעג טקעוועגפיוא
 רעקצינדור ןופ ףיוה ןפיוא סױרַא ןוא ןטעב יד ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא ןענייז

 םורַא טפיול יײצילָאּפ .גנוגעװַאב עסיורג רָאג ַא ןעזרעד רימ ןבָאה ָאד ,6 סַאג

 ךרוד .רעניַארקוא ךרוד טלגנירעגמורַא עקַאט זיא ָאטעג סָאד ,טמסרַאפ יו

 טייז רענעי ןופ יקסנאק ףיוא סױרַא זיא סָאװ ,רעיוט רעזדנוא ןיא טלַאּפש ַא
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 רעשירעטילימ ַא קירוצ ןוא ןיהַא םורַא טריצַאּפש סע יװ ,ןעזעג רימ ןבָאה ,ָאטעג

 .שיניַארקוא ךיז ןשיוװצ טדער סָאװ ,לָארטַאּפ

 ןעגנַאגעג ןיא יײצילַאּפ .םלוע ןַא ןביילק ןעמונעג ךיז טָאה ףיוה ןפיוא

 ףיוא ךיילג ןעמוק וצ ןעמעלַא ןפורעג ןוא זיוה וצ זיוה ןופ ,סַאג וצ סַאג ןופ

 ןפיוא ןענייז לייוורעד .סקיטכיוו סעּפע ןייז עידומ ףרַאד ןעמ ּוװ ,6 יקצינדור

 ,טַאירַאסימָאק-סטיבעג רענליוו ןופ רעייטשרָאפ ַא טימ לעטייק ןעמוקעגנָא ףיוה

 -עלַא ןפורפיונוצ ןסייהעג ןוא ןיקסנַאקאינעיב טימ ןעגנַאגעג ןענייז ייז ,רענקאל

 ןעועג רָאלק רעבָא זיא'ס .ןעמוק וצ טַאהעג ארומ טָאה ןעמ .ףיוה ןפיוא ןעמ

 לָאז ןעשעג ףרַאד סע סָאװ .ןרילרַאפ וצ סָאװ ָאטינ זיא'ס זַא ,ןעמעלַא רַאפ

 .חוכ ןייק ןיוש ָאטינ ,דלודעג ןייק ,ןוורענ ןייק ןיוש ָאטינ .ןעשעג רעכיג סָאװ

 ,גנוניווו סרעלסעד ןופ ןָאקלַאב םורַא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןעמ זיא עטױטיבלַאה

 עסיורג ַא טימ יקסנָאקאינעיב ןוא רענקאל ,לעטייק סױרַא ןענייז ןָאקלַאב ןפיוא

 רענקָאל רַאסימָאקיסטיבעג רענליוו ןופ רעייטשרָאפ רעד .עבורט ענרעכעלב

 : לעפַאב ןקידנגלָאפ ריּפַאּפ ַא ןופ טנעיילעגרעביא טָאה

 ,ךיא לעפַאב ןטיבעג-טסָא יד ןופ רַאסימָאק-סכייר םעד ןופ ןעמָאנ ןיא,

 טרידיווקיל לָאז ,רָאי ייוצ רעכעה טריטסיזקע סָאװ ,ָאטעג רענליוו סָאד זַא

 ןרעוו טריפעגסורַא גָאט ןקיטנייה ןופ ךשמ ןיא ןפרַאד רעניווװנייא עלַא .ןרעוו

 רעד ןופ ןסערעטניא יד ןיא .עטיל ןייק זייוולייט ןוא דנַאלטסע ןייק זייוולייט

 ןקַאּפרַאפ ,גנונעדרָארַאפ רעד וצ ךיז ןסַאּפוצ קיאור -- טגיל גנורעקלעפַאב

 ?ָאטעג ןופ ןרעיוט יד ןזָאלרַאפ גנונעדרָא ןיא ןוא רעגיײזַא 12 זיב ךיז

 רעד ךרוד לָאמ ייווצ ןבעגעגרעביא יקסנָאקאינעיב טָאה לעּפַאב ןקיזָאד םעד

 :רעטרעװ עכעלטע ןבעגעגוצ לעטייק טָאה ךָאנרעד ןוא ,שידיי ןיא עבורט

 טיג ּוו טעװ ןעמ בוא ,ָאטעג סָאד ןזָאלרַאפ לעּפַאב ןטיול ןזומ עלַא,

 ?טימַאניד טימ ןסיירפיוא רעזייה יד ןעמ טעװ ,ןביילב זיא

 ןטשרע ןיא זיא'ס .טרָא ןפיוא ןייטש ןבילבעג ןעמ זיא עטפעלּפעג יו

 סָאד ןזָאלרַאפ .רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,ןריטנעירָא וצ ךיז ןעוועג רעווש קילבנגיוא

 ףיוא ריצַאּפש ַא סָאד זיא רשפא ןוא !עטיל ,דנַאלטסע ןייק ?ןיהּוװ ?ָאטעג

 לָאמנייק טעװ יצ !ּפָארַא ןעניז ןופ ךָאד ןעק ןעמ ,טָאג רעביל ןיימ !רַאנָאּפ

 ?ָאטעג ןופ ןײגקעװַא ..!תורצ ןוא ןדייל ערעזדנוא וצ ןעמענ טינ ףוס ןייק

 ףרַאד'מ ...?ןביילב טעוװ עטריגעליווירּפ לייט ַא רעדָא ,ןײגקעװַא עלַא ןלעוו יצ

 סָאד טָא .עיצַאוטיס רעד ןיא יונעג ןריטנעירָא ןצ ךיז ידכ ,ןסיוו סָאד ךָאד

 .הלאש עטסקיטכיװ יד ךָאד זיא

 ןוא לעטייק ,עקידנעייג יד וצ וצ ךיז ְךיֹא רַאּפש קידנרעלק גנַאל טינ
 רעדָא ,קעװַא םַאנסױא ןָא עלַא ןעייג ָאטעג ןופ, :ייז גערפ ןוא ,רענקאל

 ןיב ךיז טגעלפ סע יװ ,ןזָאלרעביא ָאד ריא טעוו עטריגעליווירּפ לייט ַא
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 יעגּפָא טנעמָאמ ַא ףיױא ךיז ןבָאה ייז ."סעיצקַא ענעדיישרַאפ ייב ןריפ טנייה

 ןענייז עטריגעליװירּפ ענייק , :טרעפטנעעג טָאה רענקאל ןוא ףיוה ןפיוא טלעטש

 ..ןײגקעװַא ןזומ עלַא ...טרידיווקיל קידנעטשלופ טרעוװ ָאטעג סָאד .ָאטשינ טציא

 עלַא זַא ףלעוו ! ןטידנַאב יד ןגעלפ רקיע רעד י..קיאור רָאנ ,ָאי .,.קיאור רָאנ

 ..קיאור ךרודַא רָאנ ןלָאז סעיצקַא-שוריג

 ,ןסָאלשַאב רימ ןבָאה רעטכָאט ןוא יורפ ןיימ טימ תעדה-בושי ןצרוק ַא ךָאנ

 ,געוו א ןכוז לע ךיא ןוא ןכַאז יד ןקַאּפ ןעייג רעטּכָאט רעד טימ יורפ יד וַא

 ,ףיוה ןופ סױרַא זיא םלוע רעד זַא ,לייוורעד ...ענליוו ןיא ןביילב וצ ךָאד יו
 ןענייז עלַא .סעדַאלקס-ָאטעג עלַא ןריבַאר תויח עדליוו יו טזָאלעג ךיז ןעמ טָאה

 סעדַאלקסיגנוטלַאװרַאפ-ַאטעג יד ןיא ןוא ,טרעגנוהעגסיוא רעייז ןעוועג סנטצעל

 סעדַאלקס עלַא ןסירעגפיוא ךיילג עקַאט טָאה'מ ,ןטקודָארּפ ןסַאמ ןעוועג ןענייז

 .ןטקודָארּפ ערעדנַא ןוא טיורב ,לעמ טימ קעז ןוא קעּפ ןּפעלש ןבױהעגנָא ןוא

 ןקַאּפ ןעמונעג ןוא רעזייה יד ןיא ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ךיז ןעמ זיא ךָאנרעד

 ,סענילעמ ..ןיא ךיז ןטלַאהַאב ןגעו קנַאדעג א טּפַאכעג ךיוא ןוא ,ןכַאז יד

 -ָאטעג ןופ רעוט עטריגעליווירּפ לייט ַא זַא ,טסוװרעד ךיז ךיא בָאה לייוורעד

 ,קָאלב-,פ.ק.ה ןיא ןרָאפוצנײרַא שינעבױלרעד ַא ןעמוקַאב טָאה גנוטלַאװרַאפ

 טָאה'מ זַא ..עטיל רעדָא ,דנַאלטסע ןייק ןרָאפ עלַא טינ זַא ,סָאד ךָאד טסייה

 ןקוקמורַא ךיז ךיוא ךיא ןומ יױזַא ביוא .עטריגעליװירּפ טימ ןָאט וצ רעדיוו
 טעװ יצ ,ןעמ טרָאפ ןיהּוו :ןקיניײּפ ןעקנַאדעג יד ןוא .טָאטש ןיא ןביילב וצ

 טימ ךיא יו ,ןשטנעמ עכלעזַא ןענעק גנַאל יוװ ?ןרָאפרעד טּפיוהרעביא ןעמ

 זיא רשפא ?רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןיא ןטלַאהסױא ,רעדניק ןוא יורפ ןיימ

 ךָאד ,ָאד זיא'ס רעטיב יװ .ענליוו ןיא ןביילב וצ טייקכעלגעמ ַא ןַארַאפ טרָאפ

 וו .א .א םירבח ,עטנַאקַאב ,טניירפ ,ענעגייא ןשיווצ ןעמ זיא

 ןעמוקעג זיא סָאװ ,ריציפָא ןַא ףיוא ןפָארטעגנָא ךיז ךיא בָאה גנילצולּפ

 ןבעגעג רימ רע טָאה סעומש ןצרוק ַא ךָאנ .ןײרַא ָאטעג ןיא ,פ.ק.ח ןֹופ

 ךעלקילגרעביא .רָאטקעפניזעד סלַא קָאלב-,פ.ק.ה ןיא ןרָאפוצרעבירַא עלעטעצ ַא

 טימ ךיז ןבָאה רימ ןוא רעדניק ןוא ןעמַאמ ,יורפ ןיימ טּפַאכעג ךיא ןבָאה

 ָאד רעבָא .ןֹרָאפ וצ טיירג ָאטױא-טסַאל ַא ןיא טצעזעגניײרַא ןכַאז ערעזדנוא

 רעריפ רעייז טימ ןטַאטשרַאװ עשינַאכעמ יד ןופ רעטעברַא יד סױרַא ןענייז

 ערעייז ןעמונרַאפ ןבָאה רימ זַא ,דלַאװעג ַא טכַאמעג ןוא שארכ ןַאמבייר

 ,ןּפעלש ןעמונעג ,תויח עדליוו יוװ ןפרָאװעג זדנוא ףיוא ךיז ןבָאה ייז .רעטרע

 זיא רעֶּפָאש רעד .שער ַא ,למוט ַא ןרָאװעג זיא'ס ,ךעלקעּפ יד ןפרַאװ ,ןסייר

 ..רעקידייל ַא ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא ןעמעלַא ןבירטעגרעדנַאנופ ,ָאטױא םוצ וצ

 רימ וצ וצ זיא ָאד .ןבײרשַאב וצ טינ ןעוועג זיא גנולפייווצרַאפ רעזדנוא

 ןיא טבעלעג טייצ עצנַאג יד טָאה רעכלעוו ,יקציטַאימעס םייח רעטכיד רעד
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 ךיא, "!ריא טוט סָאװ ,לדנעמ, :ןָאטעג גערפ ַא ךימ ןוא ,ָאטעג רענליוו

 "? םייח ,ריא טוט סָאװ ןוא, .ךיא רעפטנע -- "וט ךיא סָאװ יונעג טינ סייוו

 םייח ןעזעג טינ ןיוש ךיז רימ ןבָאה רעמ ."ענילעמ ַא ןיא ָאד ביילב ךיא,

 ָאּפַאטשעג טָאה םורַא טייצ ַא ןיא .פ .ק .ה רענליוו ןיא ןבילבעג זיא יקציטַאימעס

 ןעמ טָאה עילימַאפ רעד ץוח ַא ,החּפשמ עשידיי ַא סַאג רעד ףיוא טּפַאכעג

 -ןוא-טכַא רעד .ןסָאשרעד עלַא ייז ןוא ןדיי 50 ןעמונעגוצ זיוה-.פ.ק.ה ןופ ךיוא

 ..יקציטַאימעס םייח ןעוועג זיא רעטסקיצרעפ

 -- רונשדיז םהרבא טימ ןפָארטעג ךיז ךיא בָאה םורַא עלייוו ַא ןיא

 ."ענילעמ ַא ןיא ביילב ךיא, .םיא ךיא גערפ -- "??םהרבא ,ריא טוט סָאװ,

 ָאטעג ןיא ענילעמ ַא ןיא םישדח 2 ייב טרעטצניפעגּפָא עקַאט טָאה רונשדייז

 .ןבעגעגסיוא רָאטַאקָאװָארּפ רעשידיי ַא םיא טָאה ףוס םוצ ןוא

 ןבילבעג ךעלקעּפ ערעזדנוא טימ רימ ןענייז עזָאלפליה ןוא עטלפייווצרַאפ

 זיא דניוו ןוא ייוו .ָאטינ זיא עמַאמ ןיימ .ייו יוא -- גנילצולּפ ,ףיוה ןפיוא

 ?!וטסיב ּוװ ,עמַאמ ערעייט ,עמַאמ ,עמַאמ .רימ

 ,ןייוועג ַא טימ סיוא ןכערב רעדניק ןוא יורפ ןיימ

 ענעבעגעגרעביא עיירט יד ,עבָאב יד ָאטינ ,רעגיווש יד ָאטינ ,עמַאמ יד ָאטינ
 ...עבָאב

 םעד ןגעװ זַא .ַאזַא ןעװעג רעבָא ןיא עגַאל רעד ןופ טייקשיגַארט יד

 ןעװעטַאר ךיז ףרַאד'מ .ןרעלק טנעקעג טינ גנַאל ןעמ טָאה ,קילגמוא ןסיורג

 ,ךעלרעדניק עגנוי ייווצ ,ןבעל ךָאנ ןליוו סָאװ ,ןָאזרעּפ 4 ךָאנ ךָאד ןענייז רימ
 ,טַאהעג טינ טלעװ רעד ףיוא גָאט ןטוג ןייק ךָאנ ןבָאה סָאװ

 רעטיש ןרָאװעג זיא ָאטעג סָאד ,רעױט ןכרוד ןעגנַאגעג זיא םלוע רעד

 ןקעטשרַאפ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ ,טנװָא רעד ןעמוקעגנָא זיא'ס .רערעטיש ןוא

 סױרַא ןעייג ָאטעג ןופ זַא ,ךיא בָאה ןעזעג .טכַאנ רעד רעביא ּוװ-ץעגרע ךיז

 ןכ לע .סעּפע ףיוא ןטרַאו ןוא קיאור ןענייז ייז .ּפעקדןפרַאק יד ץוח ַא עלַא

 טקעטש יצ ,רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,ןעז ףרַאד ןעמ .ייז ןבענ ךיוא רימ ןביילב
 ..טעברַא לקיטש ַא סעּפע רעדיוו טינ ָאד

 ּוװ ,עדנַאמָאקייײצילַָאּפ-טּפױה רעד ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז רימ ןבָאה ױזַא

 רעײז -- תוחפשמ עשיאיײצילַאּפ עלַא ,ןשטנעמ עסַאמ ַא ןפָארטעג ןבָאה רימ

 רַאפ טכַאנרעביא ָאד רימ ןביילב ,ױזַא ביוא .עדנַאמָאקייײצילַאּפ יד זיא ענילעמ
 עצנַאג יד .ןענַאד ןופ ןייז ֹוצ חלשמ זדנוא ןווּורּפ יד ץָארט ,זיירּפ ןדעי

 עלייו עלַא .קעפעג ןוא ןשטנעמ טימ טקַאּפעג לופ ןעוועג זיא עדנַאמָאק
 ןוא ןיוו רעשעלפ ,רעסַאװ ןגָארטעגנײרַא טנַאדנעטניא-יײצילַאּפ רעד טָאה

 לעטייק ןסעזעג ןענייז סע ּווו ,טעניבַאק ןקידנגעקטנַא ןיא ןוורעסנָאק סעקשוּפ

 עצנַאג ַא ןפיוזעג ןוא ןסערפעג ,טרוכישעג טרָאד טָאה'מ .ןשטייד ערעדנַא ןוא
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 עמוס ערעסערג ַא רַאפ -- טפעשעג ַא ןרָאװעג ןסָאלשעגּפָא זיא טכַאנייב .טכַאנ

 ןיא ןשטנעמ קילדנעצ רָאֹּפ ַא טריפעגסױורַא ָאטױא ןַא טימ ןעמ טָאה דלָאג

 ךיא בָאה ןישַאמ ַא ךָאנ ןייז ףרַאד סע זַא ,טסּוװרעד ךיז בָאה'כ זַא .פ .ק .ה

 טזָאלעג קעּפ עקירעביא .יד) ןכַאז לסיב ַא טימ רעדניק ןוא יורפ ןיימ ןעמונעג
 4 רעגײזַא ןעוועג זיא סָאד .רעױטיָאטעג םוצ קעװַא ןענייז רימ ןוא (רקפה ףיוא

 -- ןעגנויירקפה עשידיי עכעלטע טעוועשובעג ךָאנ ןבָאה רעיוט םייב ,גָאטרַאפ

 םעד ףיוא ןטרַאװ קידנזָאל טינ ,טֹרָא ןופ ןבירטעג זדנוא ןוא ,ןטנַאיצילַאּפ

 זיא ,ןעמוקסיורַא טינרָאג טעװ ןופרעד זַא ,קידנעעז ...ייז רַאפ ץלַא -- ָאטיוא

 טרָאד ןוא עדנַאמָאקיטּפױה רעד ןיא ןייגוצקירוצ ןעוועג סולשַאב רעזדנוא

 רעד ,סנעג ןָאמָאלַאס ןעמוקעגנָא זיא טנעמָאמ םעֹד ןיא .גָאט זיב ןטרַאוװ

 ,זדנוא ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןוא ,טנַאדנעמָאק-ײצילָאּפ םענעסָאשרעד ןופ רעדורב

 ךעלקילגמוא טליו ריא !רעױט ןופ קירוצ טייג ריא ,סָאװ, :היח עדליוו א יו

 ןריר טשינ ,ערעייא טימ ,יקסשירעבלַאב ,ריא טביילב ָאד !ָאטעג סָאד ןכַאמ

 ךעלקילגמוא ךָאנ ןעק ןעמ ,סנעג ,ריא טדער סָאװ, ."ןביילב ןייטש ,טרָא ןופ ךיז

 -- ?קיטש עטלַא ערעייא ןסעגרַאפ טינ ץלַא ךָאנ טנעק ריא ,ָאטעג סָאד ןכַאמ

 ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה רע ןוא ,"ןקיזמעצ ךייא לע ךיא לייוו ,טגייווש,

 ןעמונעג ןבָאה רעדניק יד .ּפַאלק א ןבעגעג ןוא עקיײהַאנ ַא טימ רימ ףיוא

 זדנוא לָאזמ ,טנַאיצילָאּפ ַא קידנלעפַאב ,קעװַא זיא רע ,ןעיירש ןוא ןענייוו

 קעװַא ךָאד ,טקרעמַאבמוא ,רימ ןענייז םורַא טונימ רָאּפ ַא ןיא רעבָא .ןטיה

 רעבָא זדנוא טָאה ָאד .עדנַאמָאק רעד ןיא ןעמוקעג קירוצ ןוא רעיוט ןופ

 טנַאיצילָאּפ רעשידיי ַא ןענַאטשעג זיא גנַאגניײרַא םייב .קילגמוא יינ ַא ןפָארטעג

 תונמחר לָאז רע ,ןטעבעג טשינ ץלַא םיא ןבָאה רימ ױזַאיװ .טזָאלעגנײרַא טינ ןוא

 עצנַאג יד ןעוועג ןענייז רימ ּוװ ,קינייװעניא ןזָאלנײרַא ןוא זדנוא ףיוא ןבָאה

 .ןפלָאהעג טינ סע טָאה ,ןכַאז ערעזדנוא ןבילבעג ןענייז סע ּוװ ןוא טכַאנ

 ןיא ןביירטנירַא ןעמונעג זדנוא ןוא רעטסא רַאסימָאק רעד סױרַא זיא'ס

 ןבירטעגפיונוצ ןעמ טָאה רעהַא .ףיוה ןבלעז ןפיוא ןעוועג זיא סָאװ ,ןינב-רעטַאעט

 ,טנװָא זיב ָאטעג ןופ ןײגוצסױרַא ןזיװַאב טינ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ךס ַא

 .טַאהעג ארומ רעייז רימ ןבָאה ןינב םעד רַאפ .טכַאנ רעביא ןטלַאהעג ייז ןוא

 טעװעשובעג רעדיוו טרָאד ןבָאה ,ןבעגעגרעביא רעטעּפטש רימ טָאה ןעמ יװ

 ,סעטסיל ענעדישרַאפ ?טכַאמעג , טרָאד ןבָאה טייל-הרבח עקיזָאד יד .ןטנַאיצילָאּפ

 ןביילב ךָאנ לָאז סע רעוו ,עטיל ןייק רעוו ,דנַאלטסע ןייק ןרָאפ לָאז סע רעוו

 וצ טכוזעג ץלַא ךָאנ ,12 רַאפ טונימ ַא ,טציא ךָאנ טָאה ןעמ ,פ ,ק .ה ןיא

 ' | ,"ךעלרענעצ,, ןענידרַאפ
 טינ ןוא ןײֹרַא טינ עדנַאמָאק רעד ןיא ךיא לעװ רעיוט ןכרוד זַא ,ןעזעג

 ןוא ,רעדניק ןוא יורפ ןיימ ןעמונעג ךיא בָאה ,ןינבירעטַאעט ןיא ןייג קידנלעוו
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 .ףיוה ןטייוצ ַא ןופ רעטצנעפ ַא ךרוד ...עדנַאמָאק רעד ןיא ןײרַא ןענייז רימ

 טלָאװ סָאד יװ טקנוּפ ,טמעטָאעגּפָא רעטכײל רימ ןבָאה ,קינייװעניא ןיירַא
 ןיא'ס .ןעװעג טֹוג ךיוא סָאד זיא טנעמָאמ םעד ןיא .גנוטער רעזדנוא ןעוועג

 ,טייל עטריגעליװירּפ עשידיי יד וצ טנעָאנ ןייז וצ ןעגנַאגעג רקיע רעד רימ

 רַאפ גנוטער א טיירגעגוצ סעּפע ךָאד ןבָאה ייז זַא ,טנכערעגסיוא בָאה ךיא

 ,גָאטרַאפ ןיב עדנַאמָאק ןיא דרע רעד ףיוא ןסעזענּפָא ױזַא ןענייז רימ .ךיז

 לָא'מ ,ןשטייד יד ןופ תולוק ןוא טירט ערעווש טרעהרעד ןבָאה רימ ןעוו

 סױרַא ןעייג ןשטנעמ ןסַאמ יו ,ןעזעג רימ ןבָאה רעטצנעפ ןכרוד .ןײגסױרַא

 גנילצולּפ .טרירעג טינ רעבָא ןעמ טָאה ,עדנַאמָאק ןיא ,זדנוא ,רעטַאעט ןופ

 ןינבירעטַאעט ןופ טייז רעטייוצ רעד ןופ סױרַא טייג סע יװ ,רימ ןעעז

 .קעז ןוא קעפ טימ סעילימַאפ ערעייז טימ ןטנַאיצילָאּפ עיטרַאּפ עסיורג ַא

 עיטרַאּפ א סױרַא טריפ ןעמ ?!רימ ןעעז סָאװ -- םורַא עלייוו ַא ןיא

 ,קציװָאנַאקלימ ,דירפ 1!ךעלגעמ סָאד זיא יצ ..ןעמעו רעבָא -- ןשטנעמ

 ,ריא ,עגַאל יד רָאג זיא ױזַא ,ייוו-יוא ."םילודג, ערעדנַא ןוא ןַאמכוג ,שזניא

 טקישעג רדסכ דנַאנַאכָאנ רָאי ייווצ ןבָאה עכלעוו ,תויח עקיטולב ריא ,עיװָאנַאּפ

 יירְד ,ייווצ ָאטעג ןיא טגעלפ סָאװ ,דירפ עינַאּפ ,ריא -- רַאנָאּפ ףיוא ערעדנַא

 ךיילגוצ ,עציײלּפ רעד ףיוא לקעּפ ַא טימ טייג ריא ,רעגעצנַא יד ןטייב גָאט ַא לָאמ

 ןייק ק ןלעוו לָאמ סקיטנייה זַא ,טכערעג רענקאל ךָאד זיא ױזַא ביוא .ךמע טימ

 .,ןייז טינ עטריגעליווירּפ םוש

 ןעמ טָאה עדנַאמָאקיײײצילָאּפ-טּפױה רעד ןופ ןרעמיצ יד ןיא ןציז גנַאל רעבָא

 ,ןַײגסױרַא ןלָאז עלַא זַא ,יירשעג ַא טרעהרעד רימ ןבָאה דלַאב .טזָאלעג טינ ךיוא

 ,ןײגסױרַא ןעמונעג זייווכעלסיב עקַאט טָאה ןעמ .ןביילב טינ לָאז רענייא ןייק

 ,טלייאעג טינ ץלַא ךיז בָאה ךיא רעבָא

 ןעמונעג ןבָאה רימ .ןשטנעמ רעקינייו ץלַא ןרָאװעג זיא ןרעמיצ יד ןיא

 ןילק ַא ןיא ןייירַא ןענעז רימ זיב ,ןטייווצ ןיא רעמיצ ןייא ןופ ןייגרעבירַא

 ןשיאײצילַאּפ םעד ,םענעטלַאהַאב ַא ,ןפָארטעג ןבָאה רימ ּוװ ,לרעמיצ קיטייז

 ןֹופ טײל-יײצילָאּפ עכיוה רָאּפ ַא ךָאנ ןוא ,עילימַאפ ןייז טימ רעטסא ,רַאסימָאק

 סױרַא ךיילג לָאז ךיא זַא ,רימ ףיוא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז ןבָאה ייז .ןזעוו-טכירעג

 סָאד .טינ טנייה -- טגָאזעג ייז ךיא בָאה -- ערעייט עניימ ,ןיינ .ןענַאד ןופ

 ךיא ןוא ןײגסױרַא רעירפ ריא טעוװ לָאמ סָאד ,ןייגכרוד טינ רעמונ רעד טעװ לָאמ

 לרעמיצ ןיא ןענייז רימ .ןרָאװעג ןגיושטנַא עקַאט ןענייז יז !רעטצעל רעד

 סעומש אזא רעטצנעפ ןכרוד רימ ןרעהרעד גנילצולּפ ,עלייוו עשפיה ַא ןעוועג
 ןיא .זַא ,רעכיז ריא טייז, ,טגערפ לעטייק : ןסנעג ןָאמָאלַאס ןוא ןלעטייק ןשיווצ

 ךיא סייר ,ןעמעוו ןיפעג ךיא ןעוו ,קנעדעג ?ָאטינ רענייק ןיוש זיא םינינב יד

 ,?טימַאניד טימ ףיוא ץלַא
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 ןייא ןייק ,סױרַא עלַא ןיוש ןענייז רעזייה יד ןופ זַא ,ריטנַארַאג ךיא;

 קידנרעהעד .סנעג ןָאמַאלַאס טרעפטנע-- ?ָאטינ ןיוש זיא שטנעמ רעקידעבעל

 ןטנַאיצילָאּפ עקירעביא יד ןוא ווָאניבור .ודַא ,רעטסָא רַאסימָאק ןבָאה סעומׂש םעד

 רעטכָאט רעד טימ יורפ יד רעבָא ,ןבילבעג ןיב ךיא .לַאקָאל םעד ןזָאלרַאפ ךיילג

 טעו'מ לייוו ,ןביילב טינ ָאד ןליו ייז זַא ,ןעירשעצ שירעטסיה ךיז ןבָאה

 ןפרַאד ,קעװַא זיא יײצילָאּפ עצנַאג יד ביוא .טרָא ןפיוא ןרטפ ןעמעלַא ָאד זדנוא

 ךיא ןיב קורד רעייז רעטנוא .יורפ יד טגָאזעג טָאה ,ןביילב טינ ןיילַא ָאד רימ

 -עגמורַא ךיילג זדנוא ןבָאה ,זָאנ יד טלעטשעגסױרַא ןבָאה רימ רָאנ יװ .סױרַא

 ,ןשטנעמ סעפורג עקירעביא יד וצ טריפעגוצ ךיילג ןוא סעצניַארקוא טלגניר

 עלַא טלמַאזרַאפ ןעװעג ןענייז ָאד .ףיוה ןפיוא ןענַאטשעג ןיוש ןענייז עכלעוו

 : .ןריפסיורַא רעירפ ןעזעג ןבָאה רימ סָאװ ,טייל עסיֹורג

 .ירפ 8--7 רעגיײזַא ,19423 רעבמעטּפעס ןטס24 םעד ,קיטיירפ ןעוועג זיא סָאד

 ןופ ,טקנוּפלמַאז רעטצעל רעד ןעוועג זיא 6 רעקצינדור ןופ ףיוה רעטשרע רעד

 ןענייז יז זַא .רעױט םוצ ןשטנעמ סעיטרַאּפ טקישעגסױרַא טָאה ןעמ ןענַאוװ

 ףיױא סױרַא עלַא ,ןטַאדלָאס ןופ ךַאװ ַא רעטנוא ,טשרע רימ ןענייז ,,קעווַא

 ןענַאטשעגוצ ןענייז געוו ןפיוא .רעיוט םוצ ןייג ןעמונעג ןוא סַאג רעקצינדור

 עכעלטע ןופ עפורג עשפיה ץנַאג ַא ןפַאשעג ךיז טָאה'ס ,ןשטנעמ עקיצנייא ךָאנ

 ןעקנוזרַאפ רעדעי ,סַאגירעקצינדור ךרוד לָאמ ןטצעל םוצ ןעייג רימ .ןַאמ טרעדנוה

 .ןבירטעגניירַא רעהַא זדנוא ןעמ טָאה קירוצ רָאי ייווצ טימ .ןעקנַאדעג ענייז ןיא

 ןיײגוצסױרַא ןשטנּוװעג ךיז ןוא ָאטעג ןיא טרעטצניפעגּפָא רימ ןבָאה רָאי ייווצ יד

 . +ןיהווו רעבָא ,ָאטעג ןופ סױרַא עקַאט ןעייג רימ .ןשטנעמ יו ,עטײרּפַאב

 ענליוו טימ ךיז ןענעגעזעג רימ

 ןגָארט עלַא ,רעדניק 2 עניימ ,יורפ ןיימ -- ןעמַאזוצ עלַא רעדנַאװ ןיא ךל ךל

 רימ ןבָאה ,טנָאמרעד רעירפ יװ ,קעּפ לייט ןטסערג םעד ,ךעלקעּפ ךיז ףיוא רימ

 ןעייג יֹוזַא -- ךיז ףיוא ןּפעלש וצ חוכ ןייק ָאטינ .ןפרָאװעגקעװַא טַאהעג ןיֹוש

 לציּפ ןוא יורפ רעגנוי ןייז טימ סנעג ןָאמָאלַאס טייג רימ ןבענ .רעיוט םוצ רימ

 ָאטעג ןיא זיא עכלעוו ,ַאיַאקסנַאשער יליל ןיטװעצַאמרַאפ יד ,טנַאה ןפיוא דניק

 רעריפ עלַא טעמכ ךיז ןעניפעג עּפורג רעזדנוא ןיא .ןירעכַאמ עצנַאג ַא ןעוועג

 עלַא :?עיצקַאפסיטַאס, ַא ךיא בָאה ךעלנעזרעּפ .גנוטלַאװרַאפיַאטעג רעד ןוֿפ

 טינ שטייד רעד טָאה דיי ןעגנערבמוא םייב זַא ןייז הדומ ףרַאד'מ !ךיילג

 -- גנוי ,טעבַאפלַאנַא -- טעדליבעג ,ךייר -- םערָא : דיישרעטנוא ןייק טכַאמעג

 עלַא -- סוחי ןייא ןופ עלַא -- רעדניק ןוא יורפ ,ןַאמ ,קנַארק --- טנוזעג ,טלַא

 !דיי רָאנ יבא ...רַאנָאּפ ףיוא

 ןבָאה ,ךדיי ןוא .דיי ןשיווצ "ךיישרעטנוא  ןַא ןעוועג ךָאד זיא'ס רעבָא
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 יד ןעלמוטעצ :ןַאלּפ ןטעברַאעגסױא יונעג ַא טול טכַאמעג ןשטַײד יד סָאד

 ןוא ?עכעלצונ, ,"עקיטיונמוא , ןוא ?עקיטיונ, ףיוא ןדיי יד ןלייטעצ ,תוחומ

 םעדיטָא קנַאדַא .וװ .א .א ?רענעמכַאפיטינ, ןוא ?רענעמכַאפ ,"עכעלצונמוא,

 ,ןדיי ןצענ ערעייז ןיא טּפַאכעג טכייל ייז ןבָאה ,תוחומה לובלב ןטכַארבעגנײרַא

 ןשטייד יד ןפלעה ייז ןעוו ,ןדיי רַאפ סטוג ןעוט ייז זַא ,טניימעג ןבָאה עכלעוו

 ןעװעטַאר טימרעד ןוא ,המודכו ?עכעלצונמוא , ןוא "עקיטיונמוא , יד ןעמױרּפָא
 טײקיסעמנַאלּפ רעשילַאיטסעב רעשישטייד רעד קנַאדַא זיולב .ענעבילבעג יד ייז

 .ךיז טוט ייז רעטניה סָאװ ,קידנסיו טינ ,רעטצניפ רעד ןיא ןעגנַאגעג ןדיי ןענייז

 ,םידיחי עטלייצעג זיולב ןפלָאהעג ןבָאה ,קיניזטסּוװַאב ןדיי ןעגנערבמוא

 יז .תומשנ עכַאװש רעדָא ,ןלופורקס ןָא ,רעכערברַאפ ,ןסיוועג ןָא ןשטנעמ

 עטלייצעג .רָאנ .תוחּפשמ ערעייז ןוא ןיילַא ךיז ןעװעטַאר לכ-םדוק טלָאװעג ןבָאה

 .ןבעל טכייל ַא ,ןטייצ ערעטיב יד ןיא ןבָאה וצ ידכ ,ןָאטעג סָאד ןבָאה

 סָאד ןעמונעג ךיז ןבָאה ,רימ ןבענ טציא ןעייג עכלעוו ,עקַאט ןדיי יד טָא

 רַאנָאּפ ףיוא ןקיש לָאז'מ דיי ןכלעוו ,ןריציפילַאװק וצ ,שטייד ןופ חוכ ןטימ ,טכער

 ןוא דלָאג -- טרידיצעד ,עודיכ ,ָאד טָאה לָאמטּפָא .ןבעל ןביילב לָאז סע רעוו ןוא

 טױט ןופ ןפיוקסיוא טנעקעג ךיז ןעמ טָאה ןטנעמָאמ עסיוועג ןיא .עיצקעטָארּפ
 רעּבָא ןעמ טגעלפ דיי םע'ד טָאטשנָא .טנעה עשידיי ןופ דלָאג טימ

 טנעקעג טינ דלָאג ןייק טָאה רעכלעװ ,ןטייווצ ַא רַאנָאּפ ףיוא ןקישקעוװַא

 .ןבעג

 קילב ַא לָאמ עטצעל סָאד ביג ךיא ,רעױטיָאטעג םוצ ךיז ןרעטנענרעד רימ

 ןייז וצ רעדיוו ןייז הכוז לָאמ ַא ךָאנ ךיא לעװ יצ .סַאג רעד ףיוא ,רעיוט ןפיוא

 ,סמונהיג עלַא רעביא םונהיג סָאד ןבעלרעביא עילימַאפ ןיימ טימ ךיא לעװ יצ ,ָאד
 ?סַאג-רעקצינדור ףיוא קילב רעטצעל רעזדנוא זיא סָאד רעדָא

 ךיא ןעוו ,קידנעטש סעּפע ,רעױטיָאטעג ןפיוא ןפרָאװעג קילב ןטצעל םעד
 זַא ,ליפעג ַא ןייז רימ ייב טגעלפ ,רעיוט םייב ןייטש ןטיײצ-ָאטעג יד ןיא געלפ
 טָאה סָאװ ,רעיוט םענרעצליה ןפיוא ןכירקוצפיורַא ןייז הכוז לָאמ ַא ךָאנ לעװ ךיא

 לעװ ןוא טלעװ רעקיטכיל ,רעיירפ ,רעסיורג רעד ןופ ָאטעג סָאד טמױצעגּפָא

 ןָא ָאטעג ןופ סױרַא ךיא ייג טנייה .עדעריסגנואיײרפַאב ַא ןטלַאה ןביוא ןופ

 טּפאלקעגנָא זיא סָאװ ,דליש רעסיורג רעד ףיוא קירב ןטצעל ַא ַא ּפַאכ ,עדער ַא

 עשטייד רַאפ טירטניירא ,לטריפ-ןדיי, ,*! ןרַאפעג-עכיױז ,גנוטכא, :רעיוט ןפיוא
 *! ןטָאברַאפ גנערטש} ןדיי טינ ןוא טיילרעטילימ

 טלגנירעגמורַא ךיילג ןוא רעיױט ןופ סױרַא רימ ןענייז ןעקנַאדעג יד טימ

 -עגסיוא ןסקיב יד ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,סעצניַארקוא ערעדנַא ךרוד ןרָאװעג
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 ךיז ןבָאה רימ .בייל ןרעביא רעבירַא זיא רעדיוש ַא .ודנוא וצ ךיילג טלעטש

 רימ ןענייז טירט עטסעפ טימ ןוא ןטייווצ םוצ רענייא טקירדעגוצ וויטקניטסניא

 ,קעווַא
| 

 ףיוא ןײרַא ,"עקילייה עלַא, ןופ רעטסיולק םעד ייברַאפ ןיוש ןענייז רימ

 רימ .ןוא סַאגעקסנַאמטעה ךרוד (סעקַאסָאב עטלַא עקילָאמַא ןבענ) עקסנָאק

 ןסַאג יד ףיוא .גָאט ביױהנָא זיא'ס .סַאגרעשטַאבוס וצ עטיירב יד ךרוד ןדיינש

 ,ןסָאלשעגּפָא ןסַאג יד ןענייז ,סיוא טזייוו סע יװ .ןשטנעמ קיניײװ ןעמ טעז םורַא

 עכלעוו ,סנטייוורעדנופ ןטסירק עכעלטע ָאי ךיז ןעעז סַאג-עטיירב ףיוא רעבָא

 רימ ?!ייז ןטכַארט סָאװ .עידעגַארט רעזדנוא וצ וצ ךיז ןקוק ןוא ךיז ןטלַאהרַאפ

 ןרעו ןעייר יד ,סַאג רעשטַאבוס רעלָאמש רעד ןיא ןיוש ןענייז ,רעטייוו ןעייג

 ריציפָא רעשטייד ַא טפיול סע ,למוט ַא -- גנילצולּפ ,רעגנעל רעבָא רעלעמש

 ןעייר יד ןופ טרַאשעגסױרַא ךיז טָאה לדיימ ַא זַא ,סױרַא ךיז טזייוו סע .טיירש ןוא

 טקרעמַאב סָאד טָאה קילגמוא םוצ ,רעיוט א ןיא ןּפַאכנײירא ךיז טלָאװעג ןוא

 ,סָאש ַא ןרעהרעד רימ ןוא טייז ַא ןיא יז טריפעגּפָא ,טּפַאכעג יז ןוא שטייד ַא

 | ...טרָא ןפיוא ןלַאפעג זיא לדיימ סָאד

 ריטסַאנָאמ םוצ ןעגנַאגרעד רימ ןענייז ןייּפ ןוא טסגנַא רעכעלקערש ןיא

 טריפ סָאװ ,ףױרַא-גרַאב ,עלעסעג לָאמש א זיא ןגעקטנַא .סַאג-שטַאבוס ףיוא

 רעכעלקערש ַא ןכָארבעגסױא זיא ,ןיהַא ןעגנַאגרעד ןענייז רימ ןעוו .עסאר וצ

 ערעזדנוא ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה ןטַאדלַאס !רָאפ ָאד טמוק סָאװ ,למוט

 טינ ךיז רימ ןבָאה ,סָאװ ,ןעוו ,רעוו ;ןיהַא ןוא רעהַא ןביירט ןעמונעג ,ןעייר

 ךיא .סכעלקערש סעּפע רָאפ טמוק'ס זַא ,טליפרעד רָאנ טָאה ןעמ .טריטנעירָא

 טּפוטש'מ ןוא טסיוטש'מ ,יורפ ןיימ טביירט ןעמ ? ךיא עז סָאװ ,םורַא ךיז קוק

 ןיא .ךימ טשוק ןוא "ַאטַאט , :יירשעג ַא טימ רימ וצ וצ טלַאפ רעטכָאט ןיימ ,יז

 ןופ טּפעלשעגקעװַא ןוא ןסירעגּפָא יז טנעה עשינָאלווייט ןבָאה עדנוקעס רעד
 םורַא ןטַאדלָאס ךימ ןעלגניר ,רָאפ טמוק סע סָאװ םיוק ךיז ריטנעירָא ךיא .רימ

 ביג ,סרעסעמיריזַאר ,סרעגייז !טלעג סָאד ביג !ןייג רעלענש , :ןעיירש ןוא

 יי. ביג ,ביג ,רעהַא

 וויטקניטסניא ,סכעלרעדיוש סעּפע ןעמוקעגרָאפ זיא סעדנוקעס עטלייצעג יד ןיא

 טּפַאטַאב טַאדלָאס ַא ..טסעפ םיא טלַאה ןוא טנַאה ןרַאפ לגניי ןיימ ךיא ּפַאכ

 .ּפָא ךימ רע טזָאל ,ךַאז ןייק טנעמָאמ ןטשרע ןפיוא קידנענופעג טינ ןוא ךימ

 עכלעוו ,ןעיורפ יד יוװ ,עזרעד ןוא רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,ןָאט קוק ַא ווּורּפ ךיא

 ןופ ףיוה ןיא ןיירַא ןעמ טביירט ,חוכ טימ ןסירעגּפָא זדנוא ןופ טָאה'מ

 ;רעדניק ןוא ןעיורפ ערעזדנוא ףיוא ןפרָאװעג קילב ןטצעל םעד ...ריטסַאנָאמ
 ייוצ רעכעה ,עמַאמ עטלַא יד ןעמונעגוצ ןטכענ ...? קיבייא ףיוא סָאד זיא יצ

 ,טנייה ןעשעג ךָארב רעד זיא טנייה ,ןטיהעגסיוא ןעמעלַא ייז ךיא בָאה רָאי
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 סָאד ..ןעמונעגוצ רימ ןופ יז ןעמ טָאה ,יורפ ןיימ ןופ גָאט-ןריובעג ןיא טקנוּפ
 גנַאל ..רעווש טרעוו םעטָא רעד ...ןקיטש ןעמענ ןרערט ,טמעלקרַאפ זיא ץרַאה
 ,טנעקעג טינ ךָאד ךיא בָאה קילגמוא ןסיורג ןיימ ןגעוו רעבָא ןטכַארט

 ײלרעלַא ןופ ןטַאדלָאס .ריטסַאנָאמ םייב ןטלַאהרַאפ עלַא זדנוא טָאה'מ |
 ןיא ןיירַא ייז רָאנ זיא'ס סָאװ ןדעי ייב ןעמונעגוצ ,טעװעבַארעג ןבָאה םינימ
 ןסָאש יד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןקוק רימ .ןסָאש רימ ןרעהרעד גנילצולּפ .טנַאה
 רעד ןעגנָאהעג זיא סַאג ןטימ ןיא :דליב ךעלרעדיוש ַא ךיז רַאפ ןעעזרעד ןוא
 -עקילַאק ַא טַאהעג ,ָאטעג ןיא רעוט רעוויטקַא ,טסידנוב ַא ,קיניאװכ טַאקָאװדַא
 ךיילג .ַאשירג ןיוועל רעכַאמרעגייז רעד ןעגנָאהעג זיא רעטייוו לסיבַא ;טנַאה
 טלעטשעג ןבָאה יז לייוו ,ןעגנָאהעג ייז טָאה'מ זַא ,ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא
 ,דנַאטשרעדיוװ ַא

 ןענַאטשעגּפָא ,ןגרָאמירפ .ןכעלרעה ןוא םענייש , םעד ןיא ,רימ רענייז ױזַא
 -עגמורַא ןענייז ןשטייד יד .טריבַאר ןבָאה ןטַאדלָאס .ןבלַאהטרעדנַא-העש ַא ייב
 .לעטייק ןעוועג ָאד זיא ?ןתוחמ-טּפיוה , רעד .קירוצ ןוא ןיהַא עטשימעצ יװ ןפָאל
 ןייז לחומ ךיז טנעקעג טינ ,טסעומשעג ךיז ןשיווצ רימ ןבָאה טייהרעליטש
 ןּפַאכנײרַא טזָאלעג טכייל ױזַא ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,טיײקשיטָאידיא רעזדנוא
 ,קַאז ןיא

 ;ּפָאק ןָא ױזַא ,ןלַאפעגנײרַא שירַאנ ױזַא ךיא ןיב ,שממ טנעמָאמ ןטצעל ןיא
 קידנטײידַאב ץנַאג ַא ,רעטכָאט יד ,יורפ יד ,עמַאמ יד ךיז ןופ ןעמענוצ ןזָאלעג

 ןרַאפ געט עטצעל יד ןיא בָאה ךיא סָאװ ,גנוריצ ןוא טלעג ,דלָאג ןיא ןגעמרַאפ
 ןופ -- טָאטש ןופ טגנערבעגניירַא ,רַאפעגסנבעל טימ ,ָאטעג סָאד ןרידיווקיל
 ןשיווצ טליײטעצ סע ןוא ;עטנכש רעכעלטסירק רעזדנוא ,ַאקסווָאלזָאק יורפ רעד
 ..אֹובת אלש הרצ לכ לע ,ךיז ןוא יורפ ,ןעמַאמ רעד

 ,דרע רעד ףױא זייווכעלסיב ךיז ךימ ןצעז ,גנורעדורעצ ןופ ,טייקדימ ןופ
 טעוומ זַא ,טניימעג ןבָאה רימ ביוא ,טַאהעג תועט ַא רעבָא :סַאג רעד ףיוא
 עטיײלגַאב-תולוק טימ ַא רימ ןרעהרעד דלַאב .םעטָא םעד ןּפַאכּפָא ןזָאל זדנוא
 ןבָאה יז "!רעלענש ,רעלענש ,ייר ַא ןיא 10 וצ ךיז ןלעטשסיוא, :עדנעמָאק
 טייגרעד גנילצולּפ { םורַא ךיז טקוק'מ ,רעטרע יד ןופ ךיז טביוה'מ ...טינ טייצ ןייק
 סַאג-רעשטַאבוס ןופ .סָאטױא-טסַאל ןופ שיורעג קרַאטש ַא ןרעיױא ערעזדנוא וצ
 יו רעסַאלב ןרָאװעג זיא'מ .זדנוא וצ ךיילג סָאטױא-טסַאל ייר עצנַאג ַא טרָאפ
 טימ טָאה זדנוא סָאװ ,קילגמוא עסיורג סָאד ןסעגרַאפ טכַאמ טסגנַא יד :רעירפ
 טריפ ןעמ זַא ,סע טסייה !סָאטױא-טסַאל ,סָאטױא ..ןפָארטעג רעירפ עלייוו ַא
 ,סָאטױא טימ רָאנ ,ןַאב רעד טימ טינ ,עטיל ןייק טינ ,דנַאלטסע ןייק טינ זדנוא
 .,טרָאװ ליטש ַא ךיז טרעהרעד-- "רַאנָאּפ ףיוא,,- 1 ןיהּווו

 זדנוא טריפ ןעמ ּושּוטַאט, :טגערפ ןוא רימ וצ ךיז טעילוט דניק - ןיימ...- |
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 םעד ןעמ טרעפטנע סָאװ "!?טקידנעעג ץלַא עקַאט ןיוש זיא יצ ,רַאנָאּפ ףיֹוא

 .ךלַאק יו ךיילב זיא רע ,גיוא ןטימ םיא וצ ףרָאװ ַא ךיא וט הבינגב ?דניק

 רעטייוו סָאװ ,ןעז ןלעוװ רימ ,טינ יצ רַאנַאּפ ףיוא יצ ,לקיסָאט ,טינ סייוו ךיא,

 | ,ךיא רעפטנע -- "ןעשעג טעוו
 10 וצ ,רעלענש ,רעלענש, :טיירש ןעמ ,ןרעלק טינ גנַאל זדנוא טזָאל'מ

 עטשרע יד ןופ סױרַא ךיז טקור רעדעי רעבָא ,סיוא ךיז טלעטש'מ *! ייר ַא ןיא ןַאמ

 ןעייר יד ןיא ןגָאי ,סעצניַארקוא ,ןשטייד .רעטשרע רעד ןייז טינ ליוו רענייק .ןעייר

 יזיױמ ןוא ץַאק יד ןסערעד ןעמעלַא זיא סע זיב ,קירוצ ףיוא ךיז ןעיצ רימ ןוא

 ..סעציײלּפ יד רעביא סעבלָאק יד טימ ןטעברַא וצ ןָא ןביוה ןטַאדלָאס יד ,ליּפש

 ןרָאטָאמ יד .ייר ַא ןיא ךיז ןלעטש ןסילשַאב רימ ,ןייז לָאז -- ןייז טעװ סָאװ

 ןטייוצ םוצ רענייא ךיז ןעילוט רימ ,םורַא זדנוא ןעלגניר ןטַאדלָאס ,ןשיור

 סָאד טמוק סָאװרַאפ ,םלוע לש ונובר ,ונדגב ,ונמשא , :ךיא רעה רימ רעטניה
 םענייש סטָאג ןיא טציא ,טניה יד יו ןעמוקמוא רימ ןפרַאד סָאװרַאפ ?זדנוא

 | "? גָאט ןכעלרעה
 -גוא ןענייז סָאד זַא ,ליפעג ןטימ ןעייג רימ ,עדנעמָאק ַא ךיז טרעהרעד סע

 ,סָאטױא ןיא רבק םוצ ןריפ ןיוש זדנוא ןעמ טעװ טציא ןופ .טירט עטצעל ערעזד

 ךָאנ ןלעוו רימ רעדָא ,םירבק זדנוא רַאפ טײרגעגנָא רַאנָאּפ ףיוא ןיוש ןענייז יצ

 ןעיײג רימ !רעלענש ,רעלענש ןייג ...?ןיילַא ךיז רַאפ םירבק ןבָארג ןפרַאד

 ןיא סקניל ןײרַא טייג ייר עטשרע יד ,ןעייג רימ !סָאד טיײדַאב סָאװ ...רעבָא

 ףיוא רָאנ ,סָאטױא יד וצ טינ זדנוא טריפ ןעמ ...עסאר ףיוא טריפ סָאװ ,לסעג

 םייב ריִמ ןענייז יצ ,םולח ַא טינ סָאד ןיא יצ ,ןצ רָאנ טרַאוװ ,טרַאװ - .עסאר

 ...סָאטױא יד טינ ןעעז רימ ,לסעג ןיא ןיירַא עקַאט ןעייג רימ ָאי ...ןעניז ןרָאלק

 ןטלַאה דניק ןיימ טימ ךיא .ןרָאטָאמ יד ןופ ןשיור סָאד וליפַא טינ ןיוש ןרעה רימ

 --ןעמַאזוצ סיוא רימ ןעיירש ,?לקיסָאט , -- ?ושוטַאט , :טנעה יד רַאפ טסעפ ךיז

 זדנוא טריפ'מ ,רעטייוו ןבעל רימ ,ןבעל רימ ...טכייפ ןגיוא יד ןענייז ןדייב ייב

 ..עיניל"ןַאבנזייא רעד רַאפ ,סַאג ןטימ ןיא ןייטש ןביילב רימ ...רַאנָאּפ ףיוא טינ

 ;סטכער -- 70 ,60 ,50 ,40 ,30 ,20 ,10 :טליײצ לעטייק ;עדנעמָאק ַא רעדיוו
 טימ לייוו ,לענש ךיז ןקיאורַאב רימ .סקניל --- קיצעביז ...ןעצ : רעדיװ ןַאד ןוא

 ןייא .ןענָאגַאװ עטלעטשעגסיוא סַאג ןטייז עדייב ןופ רימ ןעעזרעד ןגיוא יד

 עיטרַאּפ עטייווצ ַא ןַאד ,עיניליןַאב טייז ןייא ףיוא רע טקיש ןַאמ 70 ןופ עיטרַאּפ

 קעװַא טעוװ ןַאב ןייא ,ךיז ןשיווצ .רימ ןגָאז ,טסייה סָאד ,טייז רעטייווצ רעד ןיא

 טלָאװעג ךיא בָאה טגָאזעג תמא םעד .עטיל ףיוא עטייווצ יד ,דנַאלטסע ףיוא

 ,דנַאל טנעָאנ ןגייא ןַא ןיא טרָאפ ,עטיל ףיוא טייג סָאװ ,ןַאב ןיא ןלַאפנײרַא

 לָאז ,דנַאלטסע ףיוא רעכלעוו ,עטיל ףױא זיא'ס גוצ רעכלעוו ,סייוו ייג רעבָא

 ,טירט ערעכיז טימ .ןייז רימ ןלעװ טרָאד ,ןריפ טעװ לרוג רעד ןיהּוװ ,ןייז
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 ייברַאֿפ ,ןָאגַאװ םוצ רימ ןעייג ,טנַאה רעד ייב דניק ןיימ טסעפ קידנטלַאה

 טבירט רע !רעלענש .שרַאמ ןלַאינָאמערעצ ַא ייב ןטַאדלָאס יװ ,ןלעטייק

 םענרַאפ ןוא עטשרע יד ןופ רענייא ןיב ךיא .ןײרַא ןָאגַאװ ןיא עלַא ;זדנוא

 ,רעסיורג ַא ןָאגַאװ רעד .לרעטצנעפ ַא רעטנוא לקניוו ַא ןיא טרָא ןַא ךיילג

 טעװעטַארקרַאפ רעטצנעפ יד ,קיצומש ,עיצַאקיבוא ןָא ,קנעב ןָא ,רעקינָאטי50 ַא

 ןוא ךעלקעּפ יד ףיוא ןצעזקעװַא ןענעק ךיז ןעמ טעװ טציא .טָארד ןקיכעטש טימ

 ..ןעגנובעלרעביא עכעלרעדיוש עלַא יד ךָאנ ...ןעמעטָאּפָא יירפ ,ןעורּפָא ךיז לסיבַא

 טימ ןשטנעמ קיצעביז-ןוא-ןייא ,ןַאמ 71 טקַאּפעגנײרַא ...לופ טרעוו ןָאגַאװו רעד

 ...גנַאל יו טסייוו רעוװ ,ןרָאפ ןפרַאד ןעמ טעװ ױזַא ןוא .ןָאגַאװ ןייא ןיא קעפ

 ןייא ןיא ןשטנעמ עקידעבעל 71 ,70 רעסעב ,רַאנָאּפ רעדייא ,ןשטנעמ ,רעבָא

 לייורעד .ןבעלרעביא ךיוא סָאד רימ ןלעװ ,ןבעל ןלעװ רימ ביוא !ןָאגַאװ

 ןקַאהרַאפ ןטַאדלָאס יד ,ןשטנעמ טימ ןענָאגַאװ יד ןָא טנדָאל ןעמ יו ,רימ ןעעז

 ,ךעלרעטצנעפ יד עיציזָאּפסיד רעזדנוא וצ רעבָא ןבָאה רימ .ןָאגַאװ ןופ ריט יד

 רימ ןעעז ךָאד רעבָא ,טָארד עקיכעטש טימ עטעװעטַארקרַאפ ,עקניניילק ,תמא

 ןעמ ,ךיז ןעמ טקיאורַאב זייווכעלסיב ..זדנוא םורַא רָאפ טמוק סע סָאװ ץלַא

 רימ ןכַאמ ,רעטערב רָאּפ ַא רימ ןעניפעג ןָאגַאװ ןיא .רעמעװקַאב ךיז טכַאמ

 .ךעלזיירק ןיא ךיז טריּפורג ןעמ ,קנעב ךיילג

 עקינייא רָאנ ,ןָאגַאװ ןיא ןרישזַאסַאּפ יד ןענייז רעו ,םורַא ךיז קוק ךיא

 טייז רעטייווצ רעד ןופ ,רעכַאילב יאתבש טסיטרַא רעד טציז רימ ןבענ .ךיא ןעק

 ןוא יײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ טנַאשזרעס רעד ,ןוז ןייז טימ יקסיײלָא רעטלַא רעד

 ,רעטעברַא-קרַאּפ-סטעטינַאס ןופ עפורג רעד ןופ רידַאגירב רעד ,קינעמילּפ

 טכַארבעג טייל-טלעוורעטנוא עכעלטע ךָאנ טימ ןעמַאזוצ זיא רעכלעוו ,ןאראוו

 רעד ,עיצַאדיװקיל רעד ןופ גָאט ןיא ,ןיירַא ָאטעג ןיא ָאּפַאטשעג ןופ ןרָאװעג

 ,ןטנַאיצילָאּפ ךס ַא ןיײרַא ךיוא ןענייז ןָאגַאװ ןיא .א .א שטיוורוג רעטלַאהכוב

 וצ ךיז קוק ךיא .טיירגעגוצ רעירפ ,טעז'מ יװ ,ץלַא סָאד -- קעּפעג ןסַאמ טימ

 סָאװ ןופ ,ץרַאה םייב רימ טמעלקרַאפ סע ןוא ךעלקעּפ ייווצ ענדיב עניימ וצ

 קעפ עלַא ,גנוריצ ןופ ןכַאז עטלייצעג ,טלעג קינייו רעייז ?ןבעל ךיא לעוװו

 טנעמָאמ ןטצעל ןיא סָאװ ,לסיבַא רעבָא ךימ טסיירט סע .סַאג רעד ףיוא ןבילבעג

 טימ רעגייז םענעדלָאג ןקיטכערּפ ַא יורפ רעד ןבעגוצקעװַא ןזיוװַאב ךיא בָאה

 תע ןַא ןיא ןבָאה ןעיורפ ייווצ יד ,ייז ןלָאז .לבור טנזיוט עכעלטע ןוא טייק ַא

 עטנוזעג 5--6 ַא טפור ןעמ ןוא ןָאגַאװ ןופ ריט יד ןעמ טנפע לָאמַאטימ .הרצ

 ןושש ןרָאװעג זיא ןַאגַאװ ןיא .טנַאיװָארּפ ןעגנערב ןייג ןלָאז ייז ,ןשטנעמ עגנוי

 ...החמשו
 ןטנַאיצילָאּפ ענעזעוועג ,ךיז טײטשרַאפ ,הרבח עגנוי סױרַא ןענייז ךיילג

 שַאלּפ ןעצ וצ .רעסַאװילַארענימ סנטסַאק ןעגנערבניירַא ןביוהעגנָא טָאה'מ ןוא
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 טּפעלשעגנײרַא ןָאגַאװ ןיא ייז ןבָאֵה ,ןשַאלפ 710 טָאטשנָא רעבָא ,שטנעמ ַא ףיוא

 .ןפָארטעג טכעלש טשינ ןרָאטַאזיװָארּפַא ערעזדנוא טימ ןבָאה רימ .ןשַאלפ 0

 ,ןױשרַאּפ ַא ףיוא ךעלבעל ייווצ וצ ,טיורב ןיוש ייז ןּפעלש םורַא עלייוו ַא ןיא

 טימ טּפעלשעגנײרַא ךיוא ייז ןבָאה טיורב ..ןרעגנוהרַאפ טינ ןיוש ןלעװ רימ
 טכַארבעג ייז ןבָאה םורַא טייצ ַא ןיא ,ןעמוקעג זדנוא זיא'ס יװ ,רעמ ךעלבעל 0

 ..ןדע"ןג ַא ןיא יו טליפרעד ךיז ןבָאה רימ ,טרָאװ ןייא טימ ...סטעפ ןוא טשרּוװ

 זדנוא ןעמ טיג טציא ,רַאנָאּפ ןגעוו דייר ַא ןעוועג זיא רעירפ העש רָאּפ ַא טימ

 !שטייד םעד יײטשרַאפ ייג טנייה .רעסַאװילַארענימ ,טיורב ,ץלַאמש ,טשרּוװ

 זיא רעגייז רעד ,העש רָאּפ ַא טרעיודעג טָאה ןָאגַאװ םעד ןריזיוװָארּפַא סָאד

 ,ערעטייה ַא ןרָאװעג זיא ןָאגַאװ ןיא גנומיטש יד ,12 םורַא ןרָאװעג ןיוש

 ןבילקעגסיוא ןָאגַאװ ןופ טנַאדנעמָאק סלַא זיא ןענָארָאװ ןופ גַאלשרָאפ ןטיול
 רַאפ דחּפ ןטימ ןדייש ךיז טנעקעג טינ ץלַא ךָאנ טָאה ןָארָאװ .יקסיײלַא ןרָאװעג

 ןטנַאיצילָאּפ טקורעגסױרַא טנעמָאמ ןדעי טָאה ןוא יײצילָאּפ רענעזעוועג רעד

 ןייז טעו סע רעװ ,ןָא סע טייג ןעמעוו זיא ,ןכָארבעצ ןוא דימ ןעוועג זיא'מ

 ךיז טָאה סע םגה .ָאטעג ןופ גנוצעזרָאפ יד ,ןָארָאװ --- יקסיײלָא ?טנַאדנעמָאק

 ,טגָאזעג טינ טרָאװ ןייק רענייק ךָאד טָאה ,ָאטעג ןיא ןסעגרַאפ טלָאװעג רעייז

 יד ןלייטעצ וצ ןסָאלשַאב טָאה'מ ...רַאנָאּפ טינ יבא ,הנימ-אקפנ יד רימ זיא סָאװ

 ,ןעוויסָאװ זיב לייוורעד רעבָא .טֹרָא ןופ ןריר טעװ גוצ רעד ןעוו ,ןטקודָארּפ

 זיא רע ,טױרב לקיטש ַא ןבעגעג רימ טָאה ץרעג ַאדנעװַאג .ןסע ךיז טליוו
 טנעקעג ךיז ךיא בָאה החּפשמ ןייז ןוא ןַאדנעװַאג טימ .ןכשדןָאגַאװ ןיימ ןרָאװעג

 "שזַאסַאּפ, לַאז ןיא הנותח ןייז ףיוא ןעוועג ןיב ךיא .רָאי קילדנעצ רַאּפ ַא ןיוש

 .םיא טימ רעדיו טכַארבעגנעמַאזוצ לרוג רעד ךימ טָאה ָאד ןוא .ענליוו ןיא
 טגנַאלרעד רימ רע טָאה ,טיורב ןייק טינ בָאה ךיא זַא ,ךיז קידנסיוורעד

 ןבָאה רימ .לו ךיא לפיוו ,דניק ןטימ ךיז רַאפ ןעמענ ןסייהעג ןוא לבעל ַא

 סָאװטע גוצ רעזדנוא זיא ,בגא .ץרַאה סָאד טּפַאכרעד ךיז ןוא ןעמונעג עקַאט

 עכעלטע טפיוקעג לרעטצנעפ ןכרוד בָאה ךיא ןוא טייז א ןיא ןרָאװעג טריפעגּפָא

 רעבָא ןבָאה רחסמ ןקיזָאד םעד .סַאג רענרעלּפַאקש רעד ןופ םיצקש ייב לּפע

 .ןבירטעצ םיצקש יד ןוא ,טיהעג זדנוא ןבָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס יד טקרעמַאב

 | .רימ ייב ןבילבעג ןענייז לּפע יד

 ,רעטנומ ןעוועג ןענייז עלַא ,עטוג ַא ןעוועג זיא ןָאגַאװ ןיא גנומיטש יד

 ןוא רעבייוו ענעמונעגוצ יד ןופ רעצ םעד ,ןשינעבעלרעביא יד ןופ קיטייוו םעד

 ןטימ ןבעל ןעמונעג טָאה'מ ..ןסעגרַאפ יו טוג ױזַא ןיוש ןעמ טָאה רעדניק
 ...טנעמָאמ
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 ריטסַאנָאמ ןופ ףיוה ןֿפױא עידעגַארט עכעלרעדיוש יד

 יד טליּפשעגּפָא ףױה-ריטסַאנָאמ ןפיוא ךיז טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא - 
 ,רעטכָאט ןוא יורפ ןיימ ןופ רעטרעוו יד טול -- עידעגַארט עטסכעלרעדיוש

 יד ייז ןבָאה ,ןסירעגרעדנַאנופ זדנוא ןבָאה ןטַאדלָאס עשיווטיל יד ןעוו |

 רעטנזיוט ןעוועג ןיוש ןענייז טרָאד .ףױה-ריטסַאנָאמ ןיא ןבירטעגניירַא ןעיורפ

 ןעיירפ םעד רעטנוא טכַארברַאפ ייז ןבָאה טכַאנ עצנַאג יד ,ןטכענ ןופ ןשטנעמ

 טרָאד ןפָארטעג רעטכָאט ןוא יורפ ןיימ טָאה ,ץַאלּפ ןפיוא קידנעמוקנײרַא .למיה

 רענעמ רימ ןענַאװ זיב ,העש עכעלטע ןענַאטשעגּפָא ױזַא ןענייז ייז .ןעמַאמ ןיימ

 ןשיװצ ןופ עיצַאגערגעס ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה ןַאד .ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןענייז

 ןבָאה ,טַאדלָאס עשיווטיל עקינייא טימ ,ריציפָא רעשישטייד ַא .ןעיורפ יד

 יד ןעוו .סקניל ןוא סטכער ףיוא ןעיורפ עקידנעייגיײברַאפ יד ןלייט ןעמונעג
 יז ןבָאה ,עקנַארק ןוא עטלַא ןעמ טקיש טייז ןייא ןיא זַא ,ןעזרעד ןבָאה ןעיורפ

 ןעמוקַאב וצ ןקַאב יד ןּפײנק ןעמונעג ןבָאה ייז .טיוט טײדַאב סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ

 רַאפ .טצופעג ךיז ןבָאה עקנימש טַאהעג ןבָאה עכלעוו יד .םינּפ ןיא ברַאפ

 ןוא ןטנַאילירב ןבעגעגּפָא ןעיורפ יד טלָאמעד ןטלָאװ עקנימש טימ רימש ַא
 סעמַאמ ןעוו .ןבעל רעדָא טוט טיײדַאב טָאה טלַא רעדָא גנוי ןעזסיוא סָאד .דלָאג

 ןבָאה ,טױט םוצ טלייטעגוצ ןרעוו ייז זַא ,ןעזרעד ןבָאה רעדניק עניילק טימ
 רעד וצ קעװַא ןוא ךעלרעדניק יד ךיז ןופ טזָאלעגּפָארַא .ייז ןופ עכעלטע
 ערעייז ףיוא ךעלרעדניק יד ןעמונעג ןבָאה ןשטייד עקינייא ,ןײלַא עיצַאגערגעס
 ערעייז ןזָאלרַאפ עכלעוו ,סעמַאמ עשידיי ?עשירעכערברַאפ , יד טכוזעג ןוא טנעה
 ערעדנא יד רעטניה ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה סעמַאמ יד ...ךעלרעדניק עקנינייש
 ירעדיוש יד ןעוועג זיא סַאד ...ןעזרעד טינ ייז ןלָאז ךעלרעדניק יד ידכ ,ןעיורפ
 | | | .גָאט םעד ןופ גנובעלרעביא עטסכעל

 ןיימ טימ טמערָאעג טסעפ ןעגנַאגעג יורפ ןיימ זיא עיצַאגערגעס רעד וצ/
 טימ רע טָאה ,ריֹציפָא ןשישטייד םוצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה ייז ןעוו .רעטכָאט
 רעד .ןבעל ןופ עּפורג רעד וצ ןייג ןלָאז ייז זַא ,ןָאטעג ךַאמ ַא טורציּפש ןייז
 יז קידנּפעלש ,יורפ יד קירוצ ןָאטעג סיר ַא רעבָא טָאה טַאדלָאס רעשיווטיל
 יײרשעג ַא ןוא ןריולרַאפ טינ ךיז טָאה רעטכָאט יד .טייז רעטייווצ רעד וצ
 טינ יז טזָאל רע זַא ,ןיווטיל ןפיוא קידנזייװנָא ריציפָא ןשישטייד םוצ ןָאטעג
 ןיווטיל םעד ןָאטעג ץימש ַא טָאה ןוא החיצר אלמ ןרָאװעג זיא שטייד רעד .ןייג
 טעװעטַארעג זיא יורפ יד ןוא -- "טנוה רעטכולפרַאפ וד, םיא וצ קידנעיירשסיוא
 ןענייז ףױה-ריטסַאנָאמ ןפיוא ןשטנעמ עטלמַאזעגנָא רעטנזיוט יד ןופ .ןרָאװעג
 טקישעגסױרַא ןענייז עכלעוו ,ןעיורפ עטנוזעג ,עגנוי 1400 ןרָאװעג ןבילקעגּפָא
 ךָאנרעד טעברַאעג ןוא ,עגיר רעטניה ,דלַאװרעזייק ןיא ,דנַאלטעל ןייק ןרָאװעג
 ,ןקירבַאפ רעגיר יד ןיא
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 טריפעגסױרַא ןענייז רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ עטלַא עקירעביא עלַא
 | ,ה"ע עמַאמ ןיימ ךיוא ייז ןשיוװצ ,קענַאדיַאמ ןייק ןרָאװעג

 עכלעוו ;ןעיורפ ייווצ ןעגנורּפשעגסױרַא ןענָאגַאװ יד ןופ ןענייז סגעוורעטנוא
 -ָאטעג ןופ רעטסעװש ַא ןעוװעג זיא ייז ןופ ענייא .טעװעטַארעג ךיז ןבָאה
 יורפ יד טציא ,ןַאמלעג ַאיסויל -- עטייווצ יד ןוא ַאקסרַאװָאק ַארַאלק לָאטיּפש
 .קסלעיב ןבענ יז ןענייז ןעגנורּפשעגסױרַא .(יינדיס ןיא) בירנייוו ר"ד ןופ

 רַאנַאֿפ רעדיוו ,קעורשיטיוט רעדיוו

 ןעניײז רעדיוו .קיאור ןייז וצ ןעװעג טרעשַאב טשינ רעבָא זדנוא זיא'ס

 השאידּולי ןייק סָאװ ,םירוסי ןוא טסגנַא ןופ ןעהעש זדנוא רַאפ ןענַאטשטנַא

 יו ,שהיח ױזַא ,שיטסידַאס ױזַא ןייז ףרַאד ןעמ ..ןפיירגַאב טינרָאג סָאד ןעק

 זדנוא ייב ןּפַאצוצסױא ןופ ךעלקיטש עיינ ןטכַארטוצוצ ידכ ,ןענייז ןשטייד יד

 זיא םלוע רעד ,ןָאגַאװ ןיא ןעוועג ןיוש ןענייז ןטקודָארּפ עלַא ןעוו .טולב סָאד
 ּפיז רָאּפ ַא ןעקנורטעגוצ ,ןסיבעגוצ סעּפע ןיוש טָאה'מ ,רערעטנומ ןרָאװעג

 עקידנעייגכרוד יד ןגערפ ןעמונעג ךעלרעטצנעפ יד ךרוד ןעמ טָאה ,רעסַאװ

 טריפ יצ ...רעדניק ןוא ןעיורפ ערעזדנוא לָאמַא טינ ייז ןעעז יצ ,רעטעברַאדַאב

 ,ןעוועג זיא הבושת יד ...וװשרעדנַא ייז ןענייז יצ ,ןָאלַאשע רעזדנוא טימ ייז ןעמ

 ,רָאטקודנָאק ַא ייב ןגערפ רימ .טינ ייז ןעעז ןעיורפ ןייק ןוא טשינרָאג ןסייוו יז זַא

 רימ ,רעצרעה יד ןסירעגּפָא זדנוא טָאה רענייז רעפטנע רעד ,ןרָאפ רימ ןיהּווװ

 ךרוד טסייה סָאד ...רימ ןרָאפ עװָאראודנַאל ףיוא -- עטיוט יו ןבילבעג ןענייז
 ..ןרָאװעג טרעווילגרַאפ זדנוא ייב זיא םעטָא רעד .רַאנָאּפ ףיוא ,ָאי ...רַאנָאּפ

 ןיא זדנוא ךָאד טריפ ןעמ ,רָאפ ָאד טמוק סָאװ ...רַאנָאּפ ףיוא ...רַאנָאּפ ףיוא

 רעטרעקרַאפ ַא ןיא רָאג ךָאד זיא סָאד ,רַאנַאּפ ָאד טמוק יו טנייה ,דנַאלטסע

 חומ ןיא ,ןעקנירט ןוא ןסע ןיא ,ןרּפָא ןיא ןסעגרַאּפ ןיוש טָאה ןעמ ...גנוטכיר

 טרָאװ עכעלרעדיוש סָאד קידנרעהרעד ...רַאנָאּפ ,טרָאװ ןייא רָאנ טּפַאלקעג טָאה

 טגערפעג ןוא רעטעברַאדזַאב ןדעװטעי טלעטשענּפָא ןיוש רימ ןבָאה ,"רַאנָאּפ ,
 סייוו ךיא , :ןעוועג ןענייז תובושת יד ...גוצ רעד טייג ןיהוו ,הלאש עבלעז יד
 | | ."רַאנָאּפ , --- רעדָא ,?טינ

 זַא ,לוק ןייא ןיא ןגָאז רעטעברַאדןַאב עלַא ,טסקַאוו גנוקיאורמואַאב יד

 יִצ טינ טסייו רע זַא ,ודנוא טרעפטנע רעטעברא ןייא .רַאנָאּפ וצ טייג גוצ רעד

 םענייא ייב .ךרוד זיולב ןרָאפ רימ רעדָא רַאנָאּפ ןיא ןייטש ןביילב טעװ גוצ רעד
 -עגסיוא ןעוו ןיוש זיא ךייא , :ןָאטעג גערפ ַא רימ ןבָאה רעטעברַא ןשיליוּפ א

 טרָאד ןטלַאהּפָא ןגעוו, .הע טרעפטנע ,יָאי, ."רַאנָאּפ ףיוא גוצ ַא ןריפ וצ ןעמוק

 יד, ,רע טרעפטנע ,"ןיינ, ,.'טיג רעדָא ,ןסיו רעירפ ריא טגעלפ גוצ םעד
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 ,טנעמָאמ ןטצעל ןיא ןעמוקַאב רימ ןגעלפ גוצ םעד ןלעטשוצּפָא ףיוא גנונעדרַארַאֿפ
 .."ןרָאפסױרַא םייב טינ רעבָא

 ..ןלעטשּפָא ןטרָאד זדנוא טעוו'מ ןוא רַאנָאּפ ךרוד ןרָאפ רימ זַא ,סיוא טעז |

 סָאװ וצ ,רַאנָאּפ ביוא ? געט 5 ףיוא טנַאיװָארּפ ןבעג ןטימ עידעמָאק יד סָאװ וצ זיא

 זדנוא ןדנעלברַאפ םוצ ןייז סָאד לָאז .טיורב ,טשרּוװ ,ץלַאמש ,רעסַאװ ליפ ױזַא

 -- עקטסַאּפ רעד ןיא יווייס ןיוש ךָאד ןענייז רימ ,קעווצ ןכלעוו וצ ..,? ןגיוא יד

 יו ?ןפיול ןיהּוװ ,טעװעטַארקרַאפ ךעלרעטצנעפ יד ,ןסָאלשעג ןָאגַאװ רעד

 .ירפרעדניא יו רעכעלקערש ךָאנ זיא עגַאל יד ...ןעװעטַאר ךיז ןעמ ןעק

 רעה ךיא ,רימ וצ רעדיוו ךיז טעילוט לגניי סָאד ,חומ םעד ךיז ךערב ךיא

 עבלעז יד רעדיו ךימ טגערפ רע ,ןָאצ ַא ןיא ןָאצ ַא םיא ייב טּפַאלק סע יװ

 עקַאט זדנוא ןלעוו ייז ,ןעמוקעג זיא עדנע רעזדנוא ,ןיוש ,וישוטַאט, :הלאש

 -- ןריטוקסיד ןוא ןדער וצ ףיוא טינ ןעמ טרעה ןָאגַאװ ןיא ..."רַאנָאּפ ףיוא ןריפ

 ךָאנ ןרָאפ רימ בוא ,ןמיס ַא ןבָאה ןלעוו רימ -- רענייא טגָאז -- טסייוו ריא

 רעביא ןייטש ָאד רימ ןביילב רעמָאט רָאנ ,טוג זיא ןַאד ,סױרַא טנװָא ןיא טנייה

 ..קיבייא ףיוא רַאנָאּפ ןיא םיחרוא רימ ןענייז גָאטרַאפ זַא ,זײװַאב ַא זיא ,טכַאנ

 ןטרַאװ רימ ..ןסיש טשינ ייז ןלעװ טכַאנייב לייוו -- קיטכיר רעייז -- שיגָאל

 ןיוש ןבָאה רימ .עפוטש רעטסכעה רעד זיב ןגױצעגנָא ןענייז ןוורענ יד ןוא

 ןסיוועג ַא ןיא .עבלעז יד ץלַא זיא הבושת יד .רעטעברַא-ןַאב עלַא טגערפעגרעביא

 גערפ ךיא .ריציפָא-ס.ס רעשישטייד ַא ייברַאפ לרעטצנעפ ןרַאפ טייג טנעמָאמ

 זדנוא טריפ ןעמ זַא ,תמא ןיא יצ ,(ןרילרַאפ וצ ןעד ךיא בָאה סָאװ) :םיא
 ...רַאנָאּפ ףיוא

 סטכעלש ןייק ,קיאור טייז ,רַאנָאּפ ךרוד רָאנ, ,רע טגָאז ,"רַאנָאּפ ףיוא טינ

 יד ןעיורט רימ ןענעק ,קיאור ןייז ןעד רימ ןענעק .."ןעשעג טינ ךייא טעװ

 רע טָאה ,סיוא טזייו סע יו רעבָא ?ריציפָא-.ס.ס ןשטייד ַא ןופ רעטרעוו

 רעקרַאטש ךָאנ לרעטצנעפ ןטייווצ םייב ןוא טייקיאורמוא רעזדנוא טליפרעד

 יו ,יוא ..רַאנָאּפ ךרוד זיולב ןרָאפ רימ ,קיאור ןייז ןלָאז רימ זַא ,טרעכיזרַאפ
 ! ןייז תמא לָאז סָאד זַא ,ךיז טליוו סע

 ןיוש לָאז ,ןריר לָאז גוצ רעד טונימ יד ןיוש ןעמ טבעלרעד יװ רעבָא

 יוװ ..דלודעג ןייק ,חוכ ןייק ןיוש ָאטינ ,טרָא ןופ ןריר יבַא ,ליוו סע סָאװ ןייז

 סָאװ ןוא :תובשחמ ןרעבקע ייברעד ?ךיז ןקינייּפ וצ רועיש רעד זיא גנַאל

 רעבָא טייטש גוצ רעד ?רעדניק ןוא ןעיורפ ערעזדנוא טימ טציא טריסַאּפ
 .עפוטש רעטסכעה רעד וצ טייגרעד ןָאגַאװ ןיא טעטיזעוורענ יד ,ןעהעש עגנַאל

 רעד ןשיור ןָא טבייה סע יװ ןרעהרעד רימ ,ךעלרעטצניפ ןיוש טרעוו סע

 טיג ָאד ןבילב רימ זַא ,דלַאב ןרָאפ רימ זַא ,עמשמ ךָאד זיא .וויטָאמָאקָאל

 ..ןרָאפכרוד רָאנ רַאנָאּפ ףיוא ןביילב טינ רימ ןלעװ ,ױזַא ביוא .טכַאנ רעביא
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 ךָאנ ןרעױד סע ..טעװעטַארעג ךָאד רימ ןענייז ,עקיטכיר ַא עזעטָאּפיה יד זיא

 ,קידתושמשה ןיב זיא סַאג רעד ףיוא ...טרָא ןופ טריר גוצ רעד ןוא ןטונימ עצרוק
 רעדעי .ןרָאפ רימ רעבָא ,לענש וצ טינ ,טפיול גוצ רעד .עדנע וצ טייג גָאט רעד

 -גענרעד יירד-רעדער רעדעי ,ןצרַאה ןיא סרעסעמ טימ יװ טדיינש ּפַאלק-רעדער

 ךעלרעטצנעפ יד ייב רימ ןעייטש ןגיוא ענעסערפעגנייא טימ .ףוס רעזדנוא טרעט

 ןדנוקעס יד רָאנ ,ןטונימ יד רָאנ טינ ןלייצ רימ .טלעװ-סטָאג ףיוא ןקוק ןוא

 ,ענרעלפַאקש טיִמ ,ענליו טימ קיבייא ףיוא ןיוש ךיז רימ ןענעגעזעג רשפא

 רעביא קידתובחר טגנעה יז ,ךרוד ןרָאפ רימ עכלעוו ,קירב רעסיורג רעד טימ

 ןעז טינ לָאמנייק ךיד רימ ןלעװ עשזניוש טינ ,ענליוו ,ענליוו .ּפעק ערעזדנוא
 -טרובעג יד ,טָאטשיטרובעג ןימ !ענליו עקיצרַאה ערעיײט ,ענליו ?'רעמ

 ףיוא ןענייז םירבק סנעמעלַא .עדייז-עבָאב ןיימ ןופ ,ןרעטלע עניימ ןופ טָאטש

 .טנגעזעג טינ ייז טימ ךיז וליפַא ,םלוע-תיב רענליוו םעד
 וצ ךיז ױזַא ,ףוס ַאזַא טלעטשעגרָאפ טינ ךיז ךיא בָאה ןבעל ןיימ ןיא

 ןטַאדלָאס טימ ,ןָאגַאװ ןקיצומש ןשיריזח ,ןטקַאהרַאפ ַא ןיא ,ענליוו טימ ןדייש

 רעליטש ץלַא ,טייג גוצ רעד רעטייוו סָאװ ,רעטיײלגַאב סלַא ,סרעדרעמ ,םיחצור

 עטסרעווש יד יוװ ,טקירד טייקליטש יד ,טקיטש טייקליטש יד .ןָאגַאװ ןיא טרעוו

 ,תובשחמ ענייז טימ ןָאטרַאפ זיא רעדעי .םעטָא ןייק ָאטינ ,ץרַאה ןפיוא טסַאל

 עלעגניי ןיימ ןליפַא ,ןיילַא ךיז ןיא טרַאּפשרַאפ ןענייז עלַא ,טינ טדער רענייק

 רעה ךיא ,עלעצעק עלעקנישטיּפ ַא יו רימ וצ ךיז טעילוט רע .טינרָאג טדער

 ןיא דניק ַאזַא רעביא טבעל סָאװ .ךעלדנייצ יד םיא ייב ןּפַאלק סע יװ רָאנ

 עדנוקעס ַא ףיוא ,רעגיוזטולב יד ,םיחצור יד ךיז ןבָאה יצ ?ןטנעמָאמ עכלעזַא

 עכלעזַא ןיא רעביא ןבעל ןשטנעמ סָאװ ,ןייּפ ןוא םירוסי יד ןגעוו טכַארטרַאפ ןעוו

 יד ןיא ןסיבעגנייא ןעייטש ןשטנעמ רָאּפ ַא ? רעדניק עגנוי טּפיוהרעביא ןוא ןטונימ
 ףיוא ןטונימ עטצעל יד אמתסמ ןיוש ןקוק רימ .ןגיוא יד טימ ךעלרעטצנעפ

 טייטש רימ ןגעקטנַא טקנוּפ .ךעלרעטצניפ ןיוש טרעוװ ןָאגַאװ ןיא .טלעוו סטָאג

 ,טנעָאנ רעייז ,לרעטצנעפ םייב ףיונוצ ךיז ןקור ּפעק ערעזדנוא ,טנַאיצילָאּפ ַא

 ,םיא יב טּפַאלק סע .ךלַאק יו סַאלב זיא רע .ןעמעטָא רעווש ןייז רעה ךיא

 .ןכָארבעצ ןצנַאגניא קיטנעק זיא רע .ןָאצ ַא ןיא ןָאצ ַא ,ןוז ןיימ ייב יו טקנופ

 -שטנעמ טלעטשעגוצ ןטנַאיצילָאּפ יד ןופ לייט ַא טָאה רָאי ייווצ רכעה
 טרַאנעגסױרַא ייז ןבָאה קיטש עשהבינג ײלרעלַא טימ .רַאנָאּפ ףיוא לַאירעטַאמ

 וצ עטסטנעָאנ ענעגייא יד ןוא ךיז ידכ ,ןרָאװעג ןָאטעג זיא ץלַא ,תונברק יד

 ןעוועטַאר ֹוצ ךיז רָאנ יבַא ,ןעמוקמוא געמ ָאטעג עצנַאג סָאד ,ָאי ,ןעװעטַאר

 ןעגנָאהעגפיױא טנעה ענעגייא יד טימ ןדיי 6 טָאה ,ײצילַאּפ-ָאטעג עשידיי יד ,יז

 תעליתעמ ייווצ עטצעל יד ןופ ןשינעבעלרעביא יד ןענייז ייז רַאפ .ָאטעג ןיא

 ייז ןופ עקינייא ןבָאה טכַאנ עטצעל יד ןליפַא .עטרַאװרעדמוא קידנעטשלופ ַא
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 טי יי

 ַאזַא טציא ...עטיל ןייק ןרָאפ ןרַאפ "ךעלרענעצ, טגנַאלרַאפ רעטַאעטרָאטעג ןיא
 לצילָאּפ עצנַאג יד זַא ,טכירעג סָאד ךיז טָאה רעװ !קילגמוא ַאזַא ,ךָארב

 ןענָאגַאװ עטרַאּפשרַאפ ןיא ןעניפעג ןדיי עטושּפ ערעדנא טימ ןעמַאזוצ ךיז לָאז

 ,רַאנָאּפ ףיוא ןרָאפ ןוא

 ,קיאור ןצנַאגניא ןעוועג ןיב ; ךעלנעזרעפ ךיא זַא ,ןייז הדומ ךיז זומ ךיא

 טָאה ץרַאה ןיימ .רַאנָאּפ ןיא -- רַאנָאּפ זיא רעניימ לרוג רעד ביוא ,אלימ
 טלָאװעג ךיא בָאה םיא ,עלעגניי ןיימ ןופ לרוג ןרעביא טקיטולבעג רעבָא

 טקרַאטשעג לעיצעּפס ךיז בָאה'כ .שינעפעשַאב קידלושמוא ַאזַא -- ןעװעטַאר
 ךעלרעטצנעפדןָאגַאװ יד ייב ןעייטש רימ .דניק ןרַאפ קערש ןיימ ןזייוו וצ טינ ידכ

 ..רַאנָאּפ וצ רעטנענ -- -- -- -- ,ךיז ןעיירד רעדער יד ןוא

 ןַאמרעד ךיא .לענוט םוצ ןיוש ךיז ןרעטנענרעד רימ ,רעטייוו ןרָאפ רימ

 ןיב ךיא ,קארט ןיא ןרָאפעג לָאמ ןטשרע םוצ ךיא ןיב ,זייוולגניי ,לָאמַא יו ,ךיז
 רָאּפ יד ןרָאפ סָאד ןעוועג ןַאד זיא'ס ךעלקערש יװ ,עוװָארַאװדנַאל ךרוד ןרָאפעג

 רעשירעלגניי ןיימ ןיא ןַאד רימ ךיז ןבָאה סע .רעטצניפ רעד ןיא לענוט ןיא טונימ

 רעבָא "רעדרעמ, סרעליש ןופ רעדליב עכעלרעדיוש יד טליּפשעצ עיזַאטנַאפ

 ,לענוט ןיא ןענייז רימ ןעוו ,טציא !טנייה זיב טלָאמעד ןופ ךיילגרַאפ ַא רַאפ סָאװ

 עלַא ןלָאז רימ .עפָארטסַאטַאקרױןַאב ַא ןעמוקרָאפ לָאז סע זַא ,תמאב ךיז טליוו

 ךיז טָאה סע ..רַאנָאּפ ףיוא ןעמוק וצ ןבעלרעד טינ ןוא עטעגרהרעד ןביילב

 -- סיעכהל ףיױא ייז רָאנ ,ןשטייד יד ךרוד טינ טוט םעד ןעמוקַאב טלָאװעג

 ערעטיב יד ןיא טָא ,ןטיױט וצ זדנוא ןגינעגרַאפ סָאד ייז ןבעג טינ ןוא ןברַאטש

 סױרַא קירוצ זיא גוצ רעד ןעוו ןוא רעבירַא ןטונימ-לענוט יד ןענייז ןתובשחמ

 םענייא ןופ יירשעג ַא גנילצולּפ רימ ןרעהרעד ,ןייש רעקיטכיל רעד ףיוא

 גנַאל טינ ָאד בָאה ךיא ,לרעטצנעפ םוצ וצ ךימ טזָאל ,םירבח. :ןַאמרעגנוי ַא

 ןגָאז ךיילג ךייא לעװ ךיא ,לקניוו סעדעי ָאד ןעק ךיא ,ןשטייד יד ייב טעברַאעג

 רעדנַאנופ ךיז ןעייג ָאד .ַאװָארָאװדנַאל ףיוא יצ רַאנָאּפ ףיוא ןרָאפ רימ יצ ,יונעג

 ,"סקניל ןוא סטכער ףיוא ןגעוו'ןַאב יד

 -ענּפָארַא ,לרעטצנעפ ןופ קעװַא שיטַאמָאטױא רימ ןענייז ןײלַא ךיז ןופ יו

 רעזדנוא ןייז סָאד טעװ רע .ןַאמנגנוי םעד טזָאלעגוצ ןוא קנַאב ןופ ןעגנורּפש

 -- ןיילַא ךיז וצ יו ,טדער ןוא לרעטצנעפ םייב טייטש רע ,רעזייווגעוו רעטצעל

 יד ֹוצ ןגעוו יד ןריפ סקניל ,ײרענַאּפ קענַאטסולַאּפ רעד זיא דלַאב ָאד טָא,

 טייג סטכער .קירוצ טינ ןיוש טמוק רענייק ןענַאװ ןופ טרָאד ,ןטָארד עקיכעטש

 "ןַאב יד ןופ יירד ןדעי ןטיה ןעמ זומ טציא ןוא ...אווָארַאװדנַאל ףיוא עיניל יד

 ..?סָאד טײדַאב סָאװ ,ָא ...ויטָאמָאקָאל רעד טעוװערעקרַאפ סע ּווװ רעדער

 רימ ..ןוא רעמאזגנַאל ,רעמַאזגנַאל ,ןפיול סָאד טרענעלקרַאפ גוצ רעד
 -תיב ַא ףיוא יו ליטש ...זדנוא ייב טינ ןיוש ןּפַאלק רעצרעה יד ...ןייטש ןביילב
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 לרעטצנעפ םייב ןַאמרעגנוי רעד ...ןבעל ץנַאג ַא ,רָאי ַא -- עדנוקעס עדעי ,םלוע

 ןופ ןשטנעמ 2 וצ טלעטשעגקעװַא ךיז ןבָאה ךעלרעטצנעפ ערעדנא ייב ,טגייווש

 רובגה ןושמש יװ ,טנעה יד ןיא סעטַארק ענרעזייא יד ןטלַאה ייז ,עקרַאטש יד

 ןעיצ ,ןיינ ,ןעייג סעדנוקעס ..סנזייא יד טנעה יד טימ ןרעטעמשעצ וצ טיירג

 ,טונימ לטרעפ יירד רשפא ?ןענַאטשעג ןענייז רימ גנַאל יו ..ןרָאי יו ךיז

 ןיש ןעייטש רימ זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ןדנוא רָאנ ,טונימ עצנַאג ַא רשפא
= 

 טריר גוצ רעד ,ןויטָאמָאקָאל ןופ שיורעג ַא רעדיוו גנילצולּפ .ןרָאי עגנַאל

 ןעמ טיה רעטצנעפ ערעדנַא יד ייב םגה ,ןַאמנגנוי םוצ ןקוק עלַא ...טֹרָא ןופ

 ,ןטייווצ םוצ רענייא טעילוטעגוצ .םַאזגנַאל רעייז טייג גוצ רעד . סעיניל יד ךיוא

 .סָאד םיא טעלג ךיא ,טסורב ןיימ וצ דניק ןיימ ןופ לּפעק סָאד וצ ךיא קירד

 ..סניימ דניק ,סניימ דניק ,למינּפ

 ןייש ,טנַאילירב ַא דניק ַא !רעטכָאט ןוא יורפ ןיימ טימ זיא סָאװ ןוא

 ,עיירט עטלַא ןיימ ,עמַאמ ןיימ ןוא :ןוז יד יװ קיטכיל ,למיה רעד יװ

 טכַארבעגמוא ,סיוא ןרעוװ דלַאב רימ ןלעװ עלַא ,עלַא ,עמַאמ ענעבעגעגרעביא
 ,ַאזַא לַאזקיש ַא ,טנייה אקווד ,גָאט-סטרובעג סיורפ ןיימ ןיא סָאד ןוא ,ןרעוו

 .טרעווילגרַאפ יװ ןעוועג זיא ןָאגַאװ רעצנַאג רעד .לרֹוג ןופ עינַאריא ןַא

 ,סטכער קעװַא זיא גוצ רעד, :ןַאמנגנוי ןופ יירשעג א רימ ןרעהרעד גנילצולּפ

 יי ?..טעװעטַארעג ןענייז רימ

 טלַאפ דניק ןיימ .ןגיוא עניימ ןופ ךיז ןסיג ןרערט עסייה !סטכער ,סטכער

 ,ןרערט עשירעדניק עקידלושמוא טימ טנייוו ,טנייוו ןוא םינּפ ןיימ ףיוא ףױרַא

 -עגנייא טימ טרַאװעג ךָאנ ןעמ טָאה ןָאגַאװ ןיא ...ױזַא ךיז רימ ןקירד עדייב
  :טקיטעטשַאב ןבָאה ,ךעלרעטצנעפ יד ייב ,ערעדנַא יד זיב ,סמעטָא ענעטלַאה

 ..טעװעטַארעג ןענייז רימ .עװָארָאװדנַאל ףױא קעװַא זיא גוצ רעד ,ָאי

 ןענייז רעמייב עטקַאהעגרעטנוא יװ ...דנַאלטסע ןיא עקַאט ןרָאפ רימ . ,ןבעל רימ

 ןלעװ יצ :ךיז ייב טכַארט רעדעי .ךעלקעּפ יד ףיוא ןלַאפעג עדימיטיוט רימ

 רעזדנוא רַאפ המקג ןעמענ וצ ןייז הכוז ןוא ןבעלרעביא ףוס לכ ףוס סָאד רימ

 | ןיּפ ןוא רעצ רעזדנוא רַאפ ,דנַאש רעזדנוא רַאפ ,טולב
 רַאנָאּפ טבעלעגרעביא .לָאמ ייווצ גָאט ןקיטנייה ןיא רימ ןבָאה לייוורעד

 רימ ..ןייז טוג ךיוא טעװ רעטייוו זַא ,ןפָאה רימ ,ןרָאפ רימ ,ןבעל רימ ...ןוא

 טינ רעבָא .ףטרָאד טציא זדנוא טרַאװרעד סָאװ ,ןיהּוװ ,סָאװ וצ ...ןרָאפ

 ...ןייא ןפָאלש ןוא עטעגרהעג יוװ קעװַא ןלַאפ רימ ...רימ ןבעל לייוורעד .קיטכיוו
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 יעלעבַאט בָאגוצ

 :ןטײקנַארק עקידנגלָאפ ףיוא עקנַארק 3022 לָאטיּפש ןופ סױרַא ןענייז 1942 ןיא

 ןטײקנַארק

 סעפעג-טולב ןוא ץרַאה

 ןטייקנַארק-געװ 'םעטסיסי-םעטָא

 ריושעג-םרָא רעגניפ 12 ןוא ןגָאמ

 זָאלּב ןוא לָאג

 : רעּבעל

 ןענַאגרָאיסגנואיידרַאפ ערעדנַא

 טיצידנעּפַא

 םזיטַאמוװער ןוא לסקעוו-ףָאטש

 עכעלרעניא

 טולּב

 ןרינ

 ןלַאנַאקיןירוא
 ןעיורפ ןוא סטכעלשעג

 טפַאשרעגנַאװש

 םעטסיס-ןוורענ

 עקידנקעטשנָא

 | .צ .ּב .ט

 םעטסיסילקסומ ןוא רענייּב

 ענערָאבעג יינ ייב ןטייקנַארק

 ןעגנופעשרעדדוזַארַאמ

 טיוה-רעטנוא ןוא טיוה

 ןטייקנַארק-טיוה עקידנקעטשנָא

 ןטפַאשרעּפרעק עדמערפ

 רענייב ענעכָארבעצ

 ןעגנונערברַאפ ןוא ןעגנורירפּפָא

 ןרעיוא
 זָאנ ןוא זדלַאה
 ןגיוא
 ןסקיוװעג ערעדנַא ןוא קַאד
 ערעדנַא

 ןופ לָאצ

 רענײמעגלַא עקנַאוק
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102 
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 עלעבַאט-סגנוכיילגרַאפ
 -נייא טנזיוט 100 ףיוא
 ןיא ענליוו ןיא רענױװ

 27'1935 ןרָאי יד
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 לייט רעטירד

 דנאלטסע ןופ ןרעגאל:טיוט יד ןיא

4- 1943 





 דנאלט סע ןייק געוו רעד

 ןופ ןרָאװעג ןסירעגפיוא ןענייז רימ ןעוו ,רעטצניפ טוג ןעוועג ךָאנ זיא'ס

 ןוא טנפעעגפיוא שער טימ ךיז ןבָאה ןריטדןָאגַאװ ערעווש יד .ףָאלש רעזדנוא

 טימ ןטַאדלָאס עטנּפָאװַאב עשיניַארקוא 3 ןסירעגנײרַא ךיז ןבָאה זדנוא וצ

 ןבעגּפָאי :ןָאטעג עװעדנַאמָאק ַא יז ןבָאה דלַאב .טנעה יד ןיא סענרעטמַאל

 | | ."סרעסעמיריזַאר ,ןכַאז עלופטרעוו ,סרעגייז ,רעטלעג עלַא

 ,עקסמַאכ ערעײז טימ ןטערט ןעמונעג ייז ןבָאה טּפַאשגנע רעד בילוצ

 ייברעד ןוא ןשטנעמ עקידנגיל יד ןופ סרעּפרעק רעביא לוויטש עקסטַאדלָאס

 ןיא .ןשטנעמ יד ןופ האוצ טימ סעקשוּפ עלַא ריט רעד ייב טרעקעגרעביא

 ךיז ןבָאה יז זַא ,קידנעעז .שינעקיטשרעד ַא ,שוּפיע ןַא ןרָאװעג זיא ןָאגַאוװ

 ןלעטש ךיז ןלָאז עלַא; :עדנַאמָאק ַא ןלַאפעג רעדיװ זיא ,ןריר וצ ּױװ טינ

 .ןכַאז יד ןגיײלנָא ןעמ לָאז טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןוא ןָאגַאװ טפלעה ןייא ןיא

 ןבָאה ייז ןעו ,ןַאד ןרָאװעג זיא ליטש .רעדליּפעג ַא ,הלהב ַא ןרָאװעג זיא'ס

 הליחתכל .,סקניל ןוא סטכער ףיוא ּפעלק ןבעג ןעמונעג ןדַאלקירּפ"ןסקיב יד טימ

 טלָאװעג טינ טָאה'מ .ןכַאז ענייז ןופ ןעװעטַאר סעּפע טלָאװעג רעדעי טָאה

 ,שעװ לקיטש ,דגב רעדעי .ןבעל םוצ ךָאד טרָאפ ןעמ -- עטצעל סָאד ןבעגּפָא

 טָאה -- טגָאלש'מ זַא רָאנ .ןעמוק ץונוצ טוג ךָאד טעװ ,ךַאז עקיבוטש עדעי

 ןיש ךָאד ןעמ זיא ,לווייט רעד ייז טּפַאכ .ךעלקעּפ יד ןָאטעג ףרָאװ ַא ןעמ

 ,סטוג ןוא בָאה סָאד ןפרַאװ וצ טניווועג ה"ב

 רעד ןופ ןכַאז יד ןוא ןָאגַאװ טייז ןייא ןופ ןשטנעמ יד ןיוש טַאהעג =

 יז ןבָאה טכוזעג .רעדנוזַאב ןדעװטעי ןרידיווער ןעמונעג ייז ןבָאה ,רעטייווצ

 ,ןענופעג ךס ַא ןבָאה ייז .טײלכַאפ ,ןטסילַאיצעּפס ןעוועג ךָאד ייז ןענייז .טוג

 טנעמָאמ ןיא זַא ,סױרַא ךיז טזייוו .ןטנַאיצילָאּפ עשידיי יד ייב ךעלכעזטפיוה

 עצנַאג ריא טלייטעצ גנוטלַאװרַאפ עיינ יד טָאה ָאטעג ןופ עיצאדיווקיל ןופ

 ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ :ןפוא ַאזַא ףיוא ,ָאטעג ןופ עטלעטשעגנָא יד ןשיוװצ עסַאק

 .ןעמוקַאב רע טָאה רעמ ץלַא ,עגנאר יד רעכעה סָאװ .לבור 5.000 וצ ןעמוקַאב

 ייז רָאנ ןסייוו -- ?םיגיהנמ, יד ןעמונעג ,הקולח רעד ייב ,ןבָאה סע לפיוו

 טָאה ,גנולײטּפָא-סטייהטנוזעג רעד ןופ עטלעטשעגנָא יד ,לשמל ,זדנוא .ןיײלַא

 -- ןבילבעג זיא טלעג רעזדנוא ןעמעוו ייב רעבָא ,לבור 350 וצ טמיטשַאב ןעמ

 ןדעי ייב ןעמ טָאה ,עיזיווער רעד תעב ,טציא ,דוס ַא ןבילבעג טנייה זיב זיא
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 ,טלעג שיסור קידנעקַאנק ,טרירעגיטינ ךעלקעּפ עצנַאג ןעמונעגוצ טנַאיצילָאּפ

 ערעייט ערעדנַא ןוא סרעגייז ,טלעג ןגייא ךס ַא טַאהעג ייז ןבָאה םעד רעסיוא

 ןופ רעצ םעד ןעז וצ ןעוועג ךעלגעמ טינ זיא טייקלקנוט רעד ןיא .םיצפח

 ,שטייטס, :ןקיאורַאב טנעקעג טינ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאיצילָאּפ עקינייא

 טפיוקעג טינ סָאריּפַאּפ ַא ןליפַא ןוא ןעמוקַאב לַאטיּפַאק ַאזַא ,עמוס אזַא

 טנעמַאמ ןייא ןיא זיא ץלַא ."טצונַאב טינ וליפַא ךיז ןשָארג ןייא טימ .רַאפרעד

 ײר יד ןעוו ןעמוקעגקעװוַא טכײל -- ןעמוקעגנָא טכייל ,ָאי .לזאזעל קעװַא

 ןקעטשרַאפ ןעמונעג לענש רימ ןבָאה ,זדנוא ֹוצ ןרעטנענרעד ןעמונעג ךיז טָאה

 ןיא טגיײלעגניירַא (לבור 2800) קרַאמ 280 עניימ בָאה ךיא .טלעג לסיב סָאד

 ןוא ,ַאדנעװַאג ץרעה ןופ הצע רעד טול ,רעסַאװ:לַארענימ ןופ לשעלפ  ַא

 ךיא בָאה טלעג סָאד ןבעגּפָא .קנַאב רעד רעטנוא טזָאלעגּפָארַא לשעלפ סָאד

 רעד ייב ןשַארג ַא ןָא דניק ַא טימ סָאד ןעמ טביילב יװ לייוו ,טלָאװעג טינ ןרעג

 ,טלעג ןבילוצ ייז ןופ ןרעוו טקיזמעצ ,ןריקיזיר ,ךיז ייב ןטלַאה רעבָא ;המשנ
 טינרָאג לגניי ןיימ ייב ןוא רימ ייב ןבָאה ייז .טלָאװעג טינ ךיוא ךיא בָאה

 ךעלטנירג ייז ןבָאה ,עיזיווער רעכעלנעזרעּפ רעד טימ קידנקידנערַאפ .ןענופעג

 ןוא ןענַאטשעג ןענייז רימ ּוװ ,ןָאגַאװ ןבלַאה ןצנַאג םעד טרעטשינעגרעביא

 ךעלשעלפ לסיב ןייש ַא ןעמונעגנעמַאזוצ ,טלעג ןטלַאהַאב ךס ַא ןענופעג יײנסָאדנופ

 ,ךיא יוװ ,םימכח עכלעזַא זַא ,סױרַא ךיז טזייוו .ןכַאז ערעדנַא ןוא טלעג טימ

 ,ןַאגַאװ טפלעה ןטשרע ןיא קירוצ זדנוא קידנבײרטרעבירַא .ךס ַא ןעוועג ןענייז

 דגב ןדעי ,שעװ לקיטש סעדעי .ןכַאז יד ןיא ןכוז וצ ןטָארטעגוצ ייז ןענייז

 -ןעמַאד ענייש לעיצעּפס ןוא ןכַאז-רענעמ עטוג .טּפַאטעגסיוא ךעלטנירג יז ןבָאה
 .ןעמונעגוצ ךיילג ייז ןבָאה ןכַאז

 ןסַאמ ןוא סרעגייז ,ןכַאז ערעייט טימ סעזילַאװ עכעלטע טקַאּפעגנָא ןבָאה יז
 ןופרעד טכַאמעג ןוא ןפרָאװעצ ייז ןבָאה עקירעביא סָאד .וו.א.א טלעג
 טינ ךיז ןבָאה ייז ,ןעהעש עגנַאל טרעיודעג טָאה עיזיװער-ריבַאר יד .ׁשֵא גרַאב ַא

 ,ןעקנירט טינ ,ןסע טינ .טעשטומעג ןוא טקיטשעג ךיז ןבָאה ןגעקַאד רימ .טלייאעג

 יירד ןוא ןָאגַאװ ןבלַאה ַא ןיא ןַאמ 71 טסערּפעגפיונוצ -- ךיז ןקידיילרעד טינ
 ןעמונעג טָאה גוצ רעד ןעו טשרע .יײז רעביא ךיז ןעוועקעידזיא סעמַאכ
 ךיז ןבָאה ,עיצַאטס רעסיורג ַא וצ טרעטנענרעד ךיז ןוא גנַאג ןייז ןרענעלקרַאפ
 סױרַא קעּפ ענעדָאלעגנָא-רעװש ערעייז טימ ןענייז ןוא ןביוהעגפיוא ןטידנַאב יד
 | ,ריט יד קידנקַאהרַאפ ,ןָאגַאװ ןופ

 ךרוד .טמעטָאעגּפָא רעטכייל רימ ןבָאה .טזָאלרַאפ זדנוא ןבָאה רעביור יד

 זדנוא םורַא .עטיל ןיא ןענייז רימ זַא ,טריטנעירָא ךיז רימ ןבָאה ךעלרעטצנעפ יד
 םלוע רעד .עיניל רעקיטייז ַא ףיוא ןענַאטשעג ןענייז רימ .ליטשיטיוט ןעוועג זיא

 ןיא ךָאל ַא טקַאהעגסױא ןעמ טָאה ןַאד .ןײרַא ליֹומ ןיא סעּפע ןעמונעג טָאה
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 לסיבַא קידנּפַאכּפָא .ןשינעפרעדַאב עכעלריטַאנ יד ןקידיילרעד וצ ףיוא עגָאלדָאּפ

 ןעיורפ ערעזדנוא ןופ לרוג ןגעוו טדערעגרעדנַאנופ ךיז ןעמ טָאה ,ץרַאה סָאד

 ןרעלקרעביא םייב טרעדיושעגפיוא שממ ןוא ,עסָאר ףיוא ענעבילבעג ,רעדניק ןוא

 ..ןעיורפ יד ייב סעיזיווער עכלעזַא סיוא ןעעז סע ױזַא יו

 ןכַאז יד ןלײטרעדנַאנופ ןוא ןריטרָאס וצ ןטָארטעגוצ ןעמ זיא ןסע ןכָאנ

 רעטנַאקַאב טוג ַא ,קרַאּפ-טעטינַאס ןופ רידַאגירב רענעזעוועג רעד ,ןָארָאװ

 ןופ ןדיי ןעמענסױרַא םייב ךעלכעזטּפױה ,ןשטייד יד ייב רעכַאמ רעשיגרענע

 רעכַאילב טסיטרַא רעד :טלעג טוג רַאפ ,ךעלריטַאנ ,"סעקטסישט , יד ךָאנ עמרוט

 טָאה ןכַאז יד ןלײטרעדנַאנופ סָאד .רענדֹרָא יד ןרָאװעג ןענייז --- יקסיײלָא ןוא

 ןשיוצ ןענעקרעד טנעקעג טָאה ױזַא יו ןוא רעװ .גָאט ןצנַאג םעד טרעיודעג

 ?ןענייז סָאד ןכַאז סנעמעוו שא גרַאב ַאזַא

 ,טלעג טימ ךעלשעלפ עכעלטע ןענופעגּפָא ךיוא ךיז ןבָאה ןכַאז גרַאב םעניא

 בָאה ,םינמיס עיונעג ןבעגנָא ןכָאנ .שַאלפ ןיימ טנעקרעד ךיא בָאה ,ייז ןשיווצ

 ,קירוצ ןעמוקַאב טלעג ןיימ ךיא
 סרעגעלעג ערעזדנוא ףיוא ןגעלעג קיאור ןיוש רימ ןענייז טכַאנ עטייווצ יד

 ןטיזיוו ןייק טימ ןעמוקעג טינ זדנוא וצ זיא רענייק ןוא

 םענעגייא ןַא טימ ןָאט וצ טַאהעג ןָאגַאװ ןיא רימ ןבָאה גָאט ןסטכענ םעד

 .גנונעדרָא ןיא טינ זיא סַאּפַאז-טיורב רעזדנוא טימ זַא ,טּפַאכעג ךיז טָאה'מ :למוט

 ךס ַא טפעלשעצ הרבה ןבָאה ,שער ןוא למוט-ביור ןקיטכענ םעד קידנצונסיוא

 ייב לָארטנָאק עיונעג ַא טריפעגכרודַא רימ טימ טָאה אדנעוואג ץרעה .טיורב
 לַײט ַא ייב ןוא ןרָאװעג ןפרָאװעגקירוצ טקרעמַאבמוא ןענייז ךעלבעל ךס ַא .ןדעי

 הרבח סָאו ,סָאד רָאנ ןעוװעג זיא קזיה .עקירעביא סָאד ןעמונעגוצ ןעמ טָאה

 ..ךיז ןיא ןקַאּפוצנײרַא ןזיוװַאב טָאה

 טָאה'ס סָאװ טָא .לעװַאש ןיא ןענַאטשעג גוצ רעזדנוא זיא טייצ עגנַאל ַא

 ןבענ ,ןָארעּפ ןפיוא ןענַאטשעג ןיב ךיא ןעוו ,טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא :טריסַאּפ

 -ַאטשעג ַא וצ טייג רימ וצ .ןָאגַאװ רעזדנוא ןופ ןדיי עכעלטע ךָאנ טימ ,ןָאגַאוָו

 י-רעביא סע ךימ טסייה רע ,ריּפַאּפ לקיטש ןיילק ַא רימ טגנַאלרעד ןוא ץעיוװָאּפ
 ךיא בָאה ,רעטרעװ עשידיי יד רעביא ןגוא יד טימ קידנפיולכרוד .ןענעייל

 ,לעװַאש ןופ לַאגעס לארשי ,ךיא !לעװַאש ןיא ןדיי יד וצ , :טנעיילעגרעביא

 ענליוו ןיא .ןָאלַאשע ןַא טימ ,טעברַא ףיוא דנַאלטסע ןייק ענליוו ןופ טציא רָאפ

 ."טרידיווקיל ָאטעג סָאד ןעמ טָאה

 ,רעטַאעטרָאטעג רענליוו ןופ רעסישזער רעד ןבירשעג טָאה עלעטעצ סָאד
 ןפרָאװעגסױרַא סע ןוא לעװַאש ןופ טמַאטשעג טָאה רעכלעוו ,לַאגעס לארשי

 סע סָאװ ,ןסיוו ןלָאז ,ןַאב רעד ייב ןטעברַא סָאװ ,ןדיי יד ידכ ,ןָארעּפ ןפיוא

 ,ץעיװָאּפַאטשעג ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא עלעטעצ סָאד ױזַא יו .ךיז טוט
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 טוג טסָאה, -- ןָאטעג גערפ ַא ךימ טָאה רע .ןטכַארטרעד רָאנ ךיז ןעמ ןעק

 טוג ןעק ךיא, -- םיא ךיא רעפטנע -- ,ָאיי -- "?ןזעלעגרעביא קיטכיר ןוא

 .זדנוא ןופ קעװַא זיא ןוא רע טרעפטנע -- "טוג זיא ,ונ, -- "שידיי ןזעל

 זנַאלטסע ןיא

 ףיוא ןענַאטשעג רעמ ,טגָאזעג רעקיטכיר ,ןרָאפעג רעטייוו ןענייז רימ

 -- עירָאטירעט רעשיװטַאל רעד ףיוא ןיוש ןעוועג .ןרָאפעג יװ ,ןגעוו עקיטייז

 דנַאלטסע ןיא ןעוועג ןיוש רימ ןענייז קיטנָאמ .עגיר ןיא ןענַאטשעג טייצ עגנַאל ַא

 גָאטרַאפ ךיז טָאה עכלעוו ,עיצַאטס ַא ףיוא ןטלַאהרַאפ ךיז טכַאנ ןטימניא ןוא

 | .יראווייו -- עיצַאטס עטמירַאביקירעױרט יד יװ ןזיװעגסױרַא

 ןעמוקעגנָא ןענייז סע ."עקװַאכור, ַא ןרָאװעג גוצ רעזדנוא םורַא זיא גָאטרַאפ

 ןבָאה ךעלרעטצנעפדןָאגַאװו יד ךרוד ,רעטילימיטכַאמרעװ ןוא טייל-ס .ס ךס ַא

 ךס ַא טנעקרעד ןבָאה רימ עכלעוו ןשיווצ ,רעטעברַא עשידיי ןעזרעד רימ

 עקַאט ןטעברַא ןוא ןבעל ייז -- רעטכייל ןרָאװעג זיא ןצרַאה ןפיוא .רענליוו

 זדנוא וצ ןענייז סָאװ ,רעטרעוו ענעסירעגּפָא עקיצנייא ןופ .דנַאלטסע ןיא

 עלַארטנעצ רעד ןיא ךיז ןעניפעג רימ זַא ,טסּווװעג ןיוש רימ ןבָאה ,ןעגנַאגרעד

 ןבענ .ןענָאגַאװ יד טנפעעג טָאה'מ .דנַאלטסע ןיא ןרעגַאליטעברַא עלַא ןופ

 ןַאמ-ס .ס ןַא -- ןשטייד ייווצ טלטרעוועצ קרַאטש ךיז ןבָאה ןָאגַאװ רעזדנוא

 םוצ ןָאטעג גָאז ַא טָאה ןַאמ-טכַאמרעװ רעד .טכַאמרעװ ןופ םענייא טימ
 טימ סָאװ ,ןרידיצעד רימ ,םיטַאבעלַאב יד רימ ןענייז טציא, :ץעיוװָאּפַאטשעג

 ,ץעיװָאּפַאטשעג רעד ."ןגָאז וצ סָאװ טינרָאג ָאד טָאה ריא ,ןָאט וצ טייל יד

 טינ בָאה ךיא יװ ,גנַאל ױזַא, :טרעפטנעעג ףרַאש טָאה ,רעטריוורענעד קרַאטש ַא

 -- טײל יד רעביא רעגָאזיהעד יד רימ רענייז ,טרָאּפסנַארט םעד ןבעגעגּפָא

 ,לקַאטקעּפס ןטסיזמוא ןופ טַאהעג האנה קרַאטש ןבָאה רימ ."ףעש רעד ןיב ךיא

 ..טרעוו לקיטש ַא ךָאנ ןבָאה רימ זַא ,טסייה סָאד .זדנוא ןגעוו ךיז טסייר'מ

 ףיוא סעכ םעד ןזָאלסיױא טינ ןלָאז ייז ,טרעטיצעג רימ ןבָאה קיטייצנייא רעבָא
 ?עטיול ענייז , טלייצעגרעביא טָאה ץעיוָאּפַאטשעג רעד ...ּפעק ערעזדנוא

 ןעמ ןוא ןשטנעמ טריגערגעס'מ יו ,טקרעמַאב ךיא בָאה סנטייוורעדנופ

 ,ןרָאװעג טרעווילגרַאפ טולב סָאד ןזיא רימ .טייז א ןיא רעדניק קעװַא טלעטש
 ןָאטעג סיױטש ַא לענש לגניי םעד בָאה ךיא ?םעניימ לדנוז ןטימ ןעמ טוט סָאװ
 טלייצעגרעביא טורציּפש ןטימ טָאה ץעיװָאּפַאטשעג רעטציירעצ רעד .ךיז רעטניה

 סע ,ַאי, :ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה ,71 לָאצ יד קידנעמוקַאב ןוא "עטיול ענייז,

 | -."טמיטש

 קידנעיצניײרַא ,טייצ קיטש א ןענַאטשעג ךָאנ רימ ןענייז ןענָאגַאװ יד ייב

 ןבָאה ,ןרעױא ןוא ןגיוא עטציּפשעגפיוא טימ .טפול עשירפ רעמ סָאװ ךיז ןיא
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 ,ןעמ טָאה טליפעג .זדנוא םורַא גנוגעוװַאב עדעי ,ךרָאש ןדעי טּפַאכעגפיוא רימ

 שדנַאמָאק ַא טרעהרעד ןבָאה רימ ןעוו .לרוג רעזדנוא ךיז טרידיצעד ָאד זַא

 בָאה'כ לייו ,ןײרַא לענש דניק ןטימ ךיא ןיב ,ןענָאגַאו יד ןיא ןייגוצנײרַא

 ,עידעגַארט רעיינ ַא ןופ ןרָאװעג לוצינ ָאד ןיב ךיא זַא ,טליפעג וויטקניטסניא

 ימורַא ,ןדיי רענליו ךס ַא ןעזעג רימ ןבָאה ךעלרעטצנעפדןָאגַאװ יד ןופ

 ןיטולחל זדנוא זיא טעברַא רעייז רעבָא .טעברַא ייב טשרמולכ ךיז קידנעיירד

 ןייז לָאז טעברַא יד זַא ,קיטנעק ןעװעג טינ זיא'ס ,ןעוועג ןלעפעג טינ

 עטנוזעג ייז רימ ןבָאה ןעזעג לייוו ,טקיאורַאב ךיז רימ ןבָאה ךָאד .עקידתושממ ַא
 רעזדנוא ןופ רָאּפ ַא ןפָארטעג ָאד ןעמ טָאה רעטעברַא יד ןשיווצ .עקידעבעל ןוא

 ייר ַא ןופ יקסרוטַאקַאב םייח ןופ ןוז םעד ,ץכ םהרבא ןופ ןוז םעד -- הריד
 .וווצעגרע טריפעגקעווַא ןרעוו ןשטנעמ סעיטרַאּפ זַא ,טקרעמַאב רימ ןבָאה ןענָאגַאוװ

 ,טייצ עסיוועג ַא קידנרָאפּפָא .טֹרָא ןופ טרירעג גוצ רעזדנוא טָאה םורַא טייצ ַא ןיא

 רעדיוו ןענייז ןעמעלַא ייב .קירוצ ףיוא טרָאפ ןעמ זַא ,טקרעמַאב הרבח ןבָאה

 טיײדַאב סע סָאװ ,ןרעלק ןוא ןדער ןעמונעג טָאה'מ .ןגיוא יד ןרָאװעג ןסירעגפיוא

 יו ,קיאורמוא ױזַא ןעוועג טינ טציא ןענייז רימ םגה .קירוצ ףיוא געוו רעזדנוא

 עילַאק לסיבַא ןָאגַאװ ןיא גנומיטש ערעטייה יד זיא ךָאד ,רַאנָאּפ ןרָאפכרוד םייב

 ךס ַא ָאד ןענייז דנַאלטסע ןיא סָאװ ,טימרעד ךיז רימ ןבָאה טסיירטעג ,ןרָאװעג

 ןרָאפעג רימ ןענַײז ױזַא .ייז ןופ םענייא ןיא זדנוא ןעמ טריפ אמתסמ ןוא ןרעגַאל

 טרַאװעג רימ ןבָאה דלודעגמוא טימ .טכַאנ רעד ןופ לייט ַא ןוא גָאט ןצנַאג ַא
 -ןוז עטשרע יד ייב .ךיז ןעניפעג רימ ּוװ ןעז וצ ידכ ,טײקיטכיליגָאט רעד ףיוא

 .םינינב עסייוו עסיורג ןופ ןרוטנָאק ןזיוװַאב סנטייוורעדנופ ךיז ןבָאה ןלַארטש

 ,ץַאלּפ ןסיורג ַא ףיֹוא םינינב עסייוו ,ענייש ןעזעג ןיוש רימ ןבָאה רעטעּפש לסיבַא

  ןעיירד סע עכלעוו םורַא ,ץלָאה ןוא רעטערב עיינ ךס א טימ טגיילרַאפ זיא סָאוו

 ןטנַאיצילַאּפ אמתסמ ,טנעה יד ףיוא סעקסַאּפ עסייוו טימ ןשטנעמ עכעלטע ךיז

 טסייה סָאװ ,רעגַאל ַא ןיא ןענייז רימ זַא ,טסּוװעג ןיוש רימ ןבָאה ךָאנרעד
 ןיא ןעוועג רימ ןענייז טשרעוצ :טלציוועג ךיז ןעמ טָאה ןָאגַאװ ןיא .ַאגַאָאלק

 ..."ןגָאלק , ןיא רימ ןענייז טציא ,?ייוו-ייוו

 ףױרַא ןענייז רימ ןוא טנפעעג ןריטדןָאגַאװ יד ךיז ןבָאה ירפ 8 רעגייז ַא

 .ַאגַאָאלק רעגַאל ןופ עירָאטירעט רעד ףיוא

 ַאנַאָאלק ןיא

 ךיז טָאה סָאװ ,קַארַאב ןסיורג ַא וצ טרעטנענרעד ךיז רימ ןבָאה ןָאגַאװ ןופ

 סעיטרַאּפ ייווצ ןעגנַאגעג ןענייז זדנוא רַאּפ .דלעוו טסוּפ קיזיר ַא ףיוא ןענופעג

 ךעלקעּפ ענדיב ערעזדנוא טימ ךיז ןבָאה רימ .ןענָאגַאװ ייווצ עטשרע יד ןופ

 -רעגַאל ןשטייד םעד ןענופעג ןיוש רימ ןבָאה טרָאד .קַארַאב ןבענ טלעטשעגסיוא
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  ףעד ,ןטנַאיצילָאּפ רָאּפ ַא טימ ,רעצלעמ ,ןטסטלע-רעגַאל ןשידיי םעד ןוא רעריפ
 :רעטרעוװ עקידנגלָאפ טימ זדנוא וצ ךיז טדנעוו רעריפ-רעגַאל

 ,סרעגייז ,טלעג .,ןבעגּפָא ךיילג ריא טפרַאד ,ךיז ייב טָאה ריא סָאװ ,ץלַא,
 ערעדנַא ןוא רעדיילק ,שעוו ,ךעלקעּפ עלַא .ןכַאז עלופטרעוו ערעדנַא ןוא רענייטש

 זיא סָאװ ,ןָארָאװ .טרָא ןַא ףיוא קידנזײװנָא --- ?ָאד ןגײלקעװַא ריא טפרַאד ןכַאז

 רעד ןוא רעצעזרעביא רעד ןרָאװעג זיא ,ייר רעטשרע רעד ןיא ןענַאטשעג

 עלַא ןבָאה ,ילָאװַאי -- ??ןענַאטשרַאפי :טגערפעג טָאה ץעיװָאּפַאטשעג

 | ,טרעפטנעעג

 טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא ןבעגּפָא טינ ןרַאפ , : ףיסומ ץעיװָאּפַאטשעג רעד זיא ןַאד

 טָאה ןוא ,"םעד טָא טימ סָאװ עבלעז סָאד ןריסַאּפ ךייא טימ טעװ ,ךיז ייב

 ,םיא רעטניה ןגעלעג זיא סָאװ ,רעּפרעק ןטיױט ַא ףיוא ןזיוװעגנָא לוויטש ןטימ

 יזַא רעצלעמ דיי רעד טָאה ןַאד .טקרעמַאב טינרָאג הליחתכל ןבָאה רימ ןכלעוו

 : טגָאזעג

 טױט ףיוא ןסָאשרעד טשרָאקַא רעריפ-רעגַאל רעד טָאה ןַאמנגנוי םעד טָא,

 ."טלעג ךָאנ םיא ייב ןענופעג רע טָאה ,ץלַא ןבעגוצּפָא לעפַאב ןכָאנ לייוו ,רַאפרעד

 / .תמשנ רעד ףיוא רעטיב ןוא רעווש -- 1 סָאװ ,םינּפ--תלבק רענייש ַא

 .שטייד רעד ןענַאטשעג זיא'ס ּוװ ,לשיט םוצ ןעגנַאגעג ןעמ זיא ייר רעד טיֹול

 עקידרעירפ יד ןופ סעיזיווער-ביור יד ךָאנ ןבילבעג זיא סָאװ ,ןבעגעגּפָא ץלַא טָאה'מ

 טוט סָאװ, :טכַארטעג ךיא בָאה ,לדנוז ןטימ ױזַא קידנעייטש .ןָאגַאװ ןיא ןטידנַאב

 טַאהעג ךיא בָאה טנַאה ןפיוא 7? רעייפ םעיינ םענופ סױרַא ןעמ טייג יו ,טציא ןעמ

 שזדָאל ןיא רימ ןבָאה טניירפ ןוא םירבח עניימ סָאװ ,רעגײז-יַאמיצ ,, ןטוג ַא

 עטעװעטַארעגּפָא ,לבור 2800 טַאהעג ךָאנ בָאה'כ .לבוי-הנותח ןיימ וצ ןעקנָאשעג

 ןוא רעגייז םעד טנַאה ןופ ןגױצעגּפָארַא ךיא בָאה קיטכיזרָאפ .רעביור ענעי ןופ

 ובעגּפָא טלעג סָאד .טינ ךיוא ךייא רעבָא -- טינ רימ .סיפ יד טימ םיא ןטָארטעצ

 ,טלעג בילוצ ןבעל ןטימ ןריקיזיר רעבָא .טלָאװעג טינ ןפוא םושב רימ ךיז טָאה

 ןעמ טריקיזיר יו ?ןגא יד ןיא דניק ןרַאפ ןסישרעד ךימ לָאז ןעמ
 ןיילק לבור 800 :הרשּפ עשידיי ַא לענש ךַאמ ךיא ?ןבעל סדניק ַא טימ סָאד

 ,לברַא ןיא ךיא קוררַאפ עקידעקרַאמ-קיצפופ 4 ןוא ןבעגוצּפָא ךיא סילשַאב טלעג

 רעד ,סיוארָאפ טייג רעריפ-רעגַאל ןרַאפ עדַאליפעד יד ...ןבעג טעװ טָאג יװ ןוא

 ,ךרוד רימ ןעייג שינעּפַאלקצרַאה טימ .טונימ וצ טונימ ןופ טסקַאװ ןכַאז גרַאב

 עבלעז יד ךיא בָאה טנעמָאמ ןטצעל ןיא .לגניי רעד ךָאנרעד ,ךיא רעירפ

 לײט ַא ,טגײלעגקעװַא לייט ַא :ןכַאז יד טימ ךיוא טכַאמעג עיצַאניבמָאק

 סָאװ סעּפע ןייז טעװ ,רַאפרעד קנַאד ַא .ךרודַא טוג זיא'ס ןוא -- ןטלַאהרַאפ

 ןלַאפעג זיא'ס רעװ ,טסּוװרעד ןיוש ךיז רימ ןבָאה לייוורעד .ןָאטוצנָא בייל ןפיוא
 .וָאקיסָאנ טנַאיצילַאּפ-ַאטעג רעד ןעוועג זיא סָאד .ןברק רעטשרע רעד
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 ןוא בוטש:-ביירש ןיא ןעמוקעג רעריפירעגַאל רעד זיא גָאט ןטייווצ ןפיוא
 ןכעלריטַאנ ַא טימ ןברָאטשעג זיא ווָאקיסָאנ זַא ,לָאקָאטָארּפ ַא ןביירשנָא ןסייהעג

 ,ןַאמרעדינ רעביירש רעד ןוא ,רעצלעמ ,רעטסטלעירעגַאל רעשידיי רעד .טיוט

 טָאה'מ ,ןבירשעגרעטנוא ,רעריפ-רעגַאל ןופ לעפַאב ןטיול ,לָאקָאטָארּפ םעד ןבָאה

 ןבעל שידיי :גנוניישרעד עקידנעיירפרעד ַא סלַא ,טשטייטעגסיוא טקַאפ םעד

 רעד רַאפ ןרעפטנערַאפ ךיז זומ רעריפירעגַאל רעד וליפַא .רקפה טינ ןיוש זיא

 | ,ךיי ַא ןופ טיוט ןבילוצ טכַאמ

 ליפ ַא ןיא ןבָאה ,טכַאמעגכרוד בָאה ךיא סָאװ ,שינעּפַאלקצרַאה סָאד

 ךלָאג ךיז ייב טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד טכַאמעגכרוד סָאמ רערעסערג

 ,דמַאז ןיא ןבָארגַאב סיפ יד טימ סָאד ןבָאה ךס ַא .םיצפח ערעייט ערעדנַא ןוא
 עקיפיפ לייוו ,ןענופעג טשינרָאג רעטעּפש ןבָאה ייז .ןבעגוצקעװַא טינ סע ידכ

 ,טּפַאכעגסיוא סָאד ןבָאה טייל-הרבח

 רעטסיוו ןֹוא רעסיורג ַא ןכָארבעגסױא רעגַאל ןיא זיא ןדָאב םעד ףיוא עקַאט

 ןעמונעגוצ טָאה רעכלעװו ,שטיװרוג ,טנַאיצילָאּפ ןשידיי ַא טימ לַאדנַאקס

 ןבָאה ןוז ןטימ ַאקשטַאילק רעטלַא רעד סָאװ ,דלָאג ןיא ןגעמרַאפ סיורג ַא

 ןוא שינעטלעהַאב רעייז טקרעמַאב טָאה שטיוורוג .ןבָארגַאב טנעמָאמ םענעי ןיא

 ןגעמרַאפ סָאד רע טָאה -- ןגעװַאב יירפ ךיז ,טנַאיצילָאּפ סלַא ,קידנענעק

 .סאקשטַאילק יד ןבעגקירוצ לייט םעניילק ַא וליפא טלָאװעג טינ ןוא ןעמונעגוצ

 ןבָאה ,טרעגנוהעג קרַאטש ןבָאה סאקשטַאילק יד ןעו ,רעטעּפש טייצ ַא ןיא

 טָאה רע ןוא "הרות-ןיד, ַא ֹוצ ןעגנוװצעגפיוא םיא ?עקרַאטש,, יד ךרוד ייז

 .ןבעגעגקירוצ סעּפע יז

 ןט29 םעד ,ךָאװטימ ,.ַאגָאָאלק רעגַאל ןיא ןיירַא רימ ןענייז ױזַא טָא

 | ,ד"שת הנשהישאר ברע ,1943 ,רעבמעטעּפעס

 ןסיורג א ףיוא טריפעגקעװַא ןעמעלַא זדנוא ןעמ טָאה עיזיווער רעד ךָאנ

 -ןָאטעב ןופ ,רעסייו ,רעסיױרג ַא ןגעקטנַא טלעטשעגסיוא ןוא ץַאלּפ ןקידייל

 ילוצ ענייפ ,רעטצנעפ עסיורג טַאהעג טָאה ןינב רעד .עדייבעג רעטיובעג

 ןעועג זיא עדייבעג רעד ןבענ .קורדנייא ןטוג ַא רעייז טכַאמעג ןוא גנעגניירַא

 סע זיב ,ןענַאטשעג ױזַא ןענייז רימ .ןעלסעק עסיורג טימ ךיק עשירָאזיוװָארּפ ַא

 ךיז רימ ןבָאה לייוורעד .ןענָאגַאװ עלַא ןופ עיזיווער יד טקידנעעג ךיז טָאה

 ,טנעמָאמ םוצ ,ךיז ןעניפעג ָאד .רעגַאל םעיינ רעזדנוא ןגעוו סעּפע טסּוװרעד ןיוש
 ,טנגעגמוא ןוא ענליוו ןופ עטכַארבעג עלַא ,ןעיורפ 600 ןוא רענעמ 5

 ןרעדנַא ןַא ןיא ןעיורפ יד ןוא קָאלב םעד ןיא טָא עקַאט ןבעל רענעמ יד

 זיא סָאד (לעװער) ןילאט ןופ קידברעמיםורד רעטעמָאליק 44 ךיו טניפעג ַאגַאָאלק 1

 ?ןילדעיַאגַאָאלק  טסייה ןוא ןעגנוניווו-רעמוז ןופ טרָא ןַא
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 יווַצ רע טָאה ףליה וצ .רענעמ יד ייב רעטסטלע:רעגַאל רעד זיא רעצלעמ

 ןענייײז ןעיױרפ ןֹוא רענעמ עלַא .ןושַארטס ןוא שטיוורוג -- ןטנַאיצילַאּפ

 ,ןעיורפ ךס ַא ןעמוקעג ןענייז ךיק רעד וצ .ןטעברַא ענעדישרַאפ ייב טקיטפעשַאב
 ןרעדעי טָאה ךָאד רעבָא ,עטוג ַא ןעוועג זיא גנומיטש יד .עטנַאקַאב ליפ ייז ןשיווצ

 "?זדנוא טימ ןייז ָאד טעװ סָאװ, :הלאש יד ןצרַאה ןיא טעקכַאיטעג

 ךיז ןסייהעג ןוא רעצלעמ ןעמוקעגנָא זיא רעטעּפש טייצ רעשּפיה ַא ןיא

 ךיוא טָאה רע .ענמולָאק ַא ןיא ןעייר 20 וצ ןוא ייר ַא ןיא 5 וצ ןלעטשסיוא

 ןעמענּפָארַא ןעמ לָאז ,ץַאלּפ ןפיוא ןעמוק ןלעװ ןשטייד יד ןעוו זַא ,טגָאזעגנָא

 ,ןעלטיה יד

 ,רעריפ-רעגַאל רעד .ןשטייד עטּפָאכ עצנַאג ַא ןעמוקעגנָא עקַאט זיא דלַאב |

 יףלָאװ ןסיורג ַא טימ שטייד רענעסערפעגנָא רעבָארג ַא ,רעטיילייוב-טּפיוה רעד
 טדנעװעג ךיז טָאה רעריפ-רעגַאל רעד ."סעקינדָאט, ןוא טייל-ס ,ס ,טנוה

 :עדער רעקידנגלָאפ טימ זדנוא וצ

 .טקידנעעג ךיז טָאה ָאטעג ןיא ןבעל טרַאּפשרַאפ קיטציאזיב רעיא,
 עלעג ערעיײא עלַא .עגנילטפעה טייז ריא ,ןדיי יו טינ טציא ריא טייז ָאד

 טייז ריא .ןעמענּפָארַא ריא טנעק ןעגנונעכײצּפָא ערעדנַא ןוא סעטַאל

 טעװ ריא ,ןטעטילַאנָאיצַאנ ערעדנַא ןופ יו טוג ױזַא ,עגנילטפעהירעטעברַא

 ןעמוקַאב טעװ ריא .ןבעלירעטעברַא לַאמרָאנ ַא ןריפ ןוא ןטעברַא ָאד

 "ןטעברַא טוג ןענעק טעװ ריא זַא ,גנורענרעד עקירעהעג רעייא

 ,טרָאװ ןדעי וצ ךיז קידנרעהוצ ןוא ןטַאדלָאס יו טלעטשעגסיוא קידנעייטש

 ,ןדיי סיוא ,עטַאל עלעג סא !ןייז תמא סָאד לָאז :טכַארטעג ךיז רימ ןבָאה

 ..רָאג עגנילטפעהירעטעברַא

 ךיז טָאה רעריפירעגַאל רעד רָאנ ,ןעשעג זיא סָאד ױזַא יו ,טינ סייוו ךיא

 ,ָאריּפַאש .עדער ןייז ןצעזרעביא לָאז רע ,ָאריּפַאש עקכענעה וצ טדנעוועג

 רעד ןופ סױרַא שירעגנויליוו זיא ,ָאטעג ןופ ּפיט רעלעקנוט רעטנַאקַאב-טוג ַא

 :גנוצעזרעביא ַאזַא טימ זדנוא וצ טדנעוועג ךיז ןוא ייר

 ,ָאטעג סיוא .ןשטנעמ עיירפ ןענייז רימ זַא ,טגָאז ןודא רעד ,םירבח,

 ןדנוא .רעטעברַא ןענייז רימ ,סעטַאל עלעג יד ןעמענּפָארַא ,תורצ סיוא

 ןייז טעוװו ןסערפ וצ .ןטעברַא ןוא ןבעל קיאור ןלעוו רימ .ןייז טוג טעוו

 טנַאה רעד טימ ןָאטעג ריפ ַא שירעגנויליווו רע טָאה ָאד "*...ליפ  ױזַא טָא

 ןבָאה ,"לָאװַאי ,לָאװַאי, 1 ןענַאטשרַאפ, :ןגירשעגסיוא ןוא זדלַאה ןרעביא

 ...טרעפטנעעג ךיוה עלַא

 . .ףדירפוצ ןוא טגיילעגפיוא רעייז ןעוועג זיא רעריפ-רעגַאל רעד

 .ןכַאפ ערעייז טול ןלעטשסיוא ךיז ןלָאז עלַא זַא ,טנדרָארַאפ רע טָאה ןַאד
 ץעגרע ךיז ּוװ ,ןכַאּפ ןכוז ןעמונעג טָאה ןעמ ןוא למוט ַא ןרָאװעג זיא'ס

08 



 ייז ןַצ ,טכייל רעייז ןעוועג סָאד זיא תוכאלמ-ילעב עתמא יד ייב ,ןעילוטוצוצ

 | ..רענעמכַאפיטינ ליפ ןבילקעגוצ ךיז ןבָאה

 - ןייא ןיא { טלעטשעגקעוװַא ךיז ןבָאה ,ץנעגילעטניא עשידיי עפורג ַא ,רימ

 ,ןטַאקָאװדַא עכעלטע ,םיריוטקָאד ןצפופ ַא ייב ןעוועג ןענייז ָאד .רעדנוזַאב עּפורג

 ירַאפ ןעמונעג טָאה רעטסיימייוביטּפױה רעד ;.א .א סרעקיײטּפַא ,ןרעינישזניא

 רעדיוו סָאד זיא תוכאלמ-ילעב יד ייב .ןשטנעמ לָאצ יד ןוא ןכַאפ יד ןענעכייצ

 ,עפורג רעזדנוא ןצ ןצ זיא רעטסיימ-יוב רעד ןעוו .קיאור ןוא לענש ןעגנַאגעג

 -- "?וטסיב רעוו, -- םיובלעטייט טַאקָאװדַא םעד ןָאטעג גערפ ַא רע טָאה

 יסטכער ,ָא, -- ךיז טכַאלעצ רענעי .טרעפטנעעג רע טָאה -- "טלאוונאסטכער,

 רעפטנע ךיא .ךימ רע טגערפ -- "?וטסיב רעוװו, ..."אכ ,ַאכ ,ַאכ ,רעיירדרַאפ

 ..המכח ןייז ןופ רעדיו רע טכַאל -- "רעיירד-ןליּפ, --- ?רעקעטָאּפַא,

 ןפרַאד סָאװ וצ , :רעריפ-רעגַאל םוצ ןָאטעג גָאז ַא טָאה רעטסיימ-יוב רעד
 טרעפטנע -- "ךעלריטַאנ; -- "ןטעברַא ןעייג ייז ?םיריוטקַאד ליפ ױזַא רימ

 ערעייז ןגעוו םיריוטקָאד יד ןגערפ ןעמונעג ךיילג טָאה רע .רעריפ-רעגַאל רעד

 רעליטש ַא ןעמוקעגרָאפ זיא אפוג םיריוטקָאד יד ןשיװצ ןוא ןטעטילַאיצעּפס

 .ןגרוריכ ןוא ןטסינרעטניא ןרָאװעג לָאמַאטימ ןענייז עלַא .ףמַאק רענעסיברַאפ

 ןייא ןטסינרעטניא ןופ ןעמענ ייווצ רָאנ טנכייצרַאפ טָאה רעריפירעגַאל רעד

 ר"ד ,שטיווָאקשומס ר"ד ,ץנַארעמָאּפ ר"ד) רָאטקָאד-עיורפ ןייא ןוא גרוריכ

 ןופ ןעמָאנ םעד טנכייצרַאפ ךיוא טָאה רע .(ווָאצעג ר"ד ןוא ןָאסדניקלאז

 טַאלַאכ ןסייו ַא ןיא ןענַאטשעג זיא רענעי לייוו ,ןיקמורפ קַאזיא רעקייטּפַא

 .ָאטעג ןופ עטכַארבעג ,ןטנעמַאקידעמ עלעטסעק ַא טימ ןוא ץיירק ןטיור ַא טימ

 סעינָאמערעצ עטשרע יד טָא ןעוו ,גָאט ןבלַאה ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא'ס |

 זדנוא ןופ רעדעי טָאה ,קעװַא ןענייז ןשטייד יד ןעוו .טקידנערַאפ ךיז ןבָאה

 ןסעגעג טָאה ןעמ .עװַאק עסייה ןוא ןירַאגרַאמ טימ טיורב עיצרַאּפ ַא ןעמוקַאב

 ערעטיב ןופ ךָאוװ ַא ךָאנ -- טייקיניילק א .טיטעּפַא ןדליוו טימ ןעקנורטעג ןוא

 ,ץַאלּפ ןפיוא יירפ עלייו א ןעמ זיא ,ןעגנורעטישרעד ןוא ןשינעבעלרעביא

 ..זָארג םענירג ןפיוא קידנגיל ,סעקינרעגַאל עטלַא יד טימ טדער ןעמ

 ןלָאז סָאװ ,םירױטקַאד עּפורג ַא ןפַאשעג ךיילג טָאה ןיײטשּפע רַאזַאל ר"ד

 ןיא ןייז ןפרַאד טינ ןוא רעמיצ רעדנוזַאב ַא ןיא רעדנוזַאב ןענעדרָאניײא ךיז
 רַאפ ןרעמיצ ערעדנוזַאב רָאּפ ַא ןבעג וצ טגָאזעגוצ טָאה רעצלעמ .לַאז ןסיורג

 | -י .ץנעגילעטניא רעד

 ןופ עפורג ַא ,עקַאט רימ ןענייז ,ןינב םעד זדנוא רַאפ טנפעעג טָאה'מ ןעוו

 ,םיורעג ַא ןעוועג זיא סָאד .רעמיצ ןייא ןיא ןיײרַא ,ןשטנעמ קילדנעצ רָאּפ ַא
 .ןעוועג טינ ךַאז ןייק םיא ןיא זיא ,לשיט ַא ץוח ַא רָאנ ,רעמיצ ןייר ןוא קיטכיל

 ךיז ?טנדרָאעגנייא , ןוא סעגָאלדָאּפ יד ףיוא רעטרע ןעמונרַאפ ךיילג ןבָאה רימ
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 עשירטקעלע יד ןעמ טָאה ,טכַאנ יד ןלַאפעגוצ זיא'ס ןעוו .הריד רעיינ רעד ןיא
 ןעלקנוטרַאפ וצ סָאװ טימ ןעוועג טינ זיא סע תמחמ ,ןדניצנָא טנעקעג טינ ןּפמָאל
 .ןענַאדנופ טייוו טינ ןעוועג זיא טנָארפ רעדַארגנינעל רעד ,.רעטצנעפ יד

 ַאגַאָאלק רעגַאל ןיא געט עטשרע יד

 ןעמוקעגרָאפ רעגַאל ןיא זיא ,רענעמ 750 ,עיטרַאּפ רעזדנוא ןופ ןעמוקנָא ןטימ

 רעד ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רעטסטלעירעגַאל סלַא .שינערעקרעביא עצנַאג ַא

 ךיוא ןענייז סע .טַאקשומ .ודַא -- ָאטעג רענליוו ןופ רָאטקעּפסניאדייצילַאפ

 .שזניא ,רעכַאילב יאתבש טסיטרַא רעד :ןטנַאיצילָאּפ עיינ ןרָאװעג טרינימָאנ
 זיא םָאר ַאשימ ר"ד ,ָאריּפַאש עקכענעה ,רעמערק ַא -- ֹווָאקידָאצ .ש ,דירפ .א
 קעװַא ךיילג רעבָא זיא רע ,טנַאיצילָאּפ ןעוװעג ךיוא גָאט ןייא ןופ ךשמ ןיא

 טמיטשַאב ןענעז רעביײירש-רעגַאל סלַא ,רעטעברַא רעצרַאװש סלַא ןטעברַא

 -רָאפיָאטעג רענליוו ןופ רעדורב רעד) סנעג ןָאמַאלַאס ,ןַאמרעדיג -- ןרָאװעג

 ןרעדנַא ןפיוא .עיצַאזיװָארּפַא ןופ עבייל לואעד -- רעריפיױענַאלַאק סלַא ,(רעייטש

 טעברַא עטשרע יד .טעברַא וצ ןשטנעמ ןעמונעג ןוא ןשטייד ןעמוקעג ןענייז גָאט

 ,12 זיב 7 ןופ טרעיודעג טָאה טעברַא יד .רעצעלּפ עלַא ןקינײרּפָא ןעוועג זיא

 ןעגנַאגעג רעדיװ ןעמ ןיא רעגיײזַא סנייא .גָאטימ וצ לַאנגיס ַא ןעוועג זיא ןַאד

 ,6 זיב ןטעברַא

 ,רעריפ-רעגַאל ןופ ןעמוקנָא םייב .לעּפַא רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סקעז ךָאנ

 רעריפ-רעגַאל רעד ןוא -- "ֹּפַא ןעצטימ, :ןָאט עדנַאמָאק ַא טַאקשומ טגעלפ

 -- עדנעמָאק ַא ןעמוק טגעלפ ןַאד .לָאצ יד טמיטש סע יצ ןלייצכרוד טגעלפ

 ."קָאלב ןיא,

 ןוא ןטנוא .קָאטש ןטשרע ןוא רעטרַאּפ ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא קָאלב רעד

 .ןרעמיצ עסיורג ץנַאג ריפ וצ ןטייז יד ייב .ןלַאז עקיזיר ייווצ ןעוועג ןענייז ןביוא

 ןוא ןעיורפ יד טימ טקַאטנָאק ַא ןדנובעגנָא ךס ַא ןבָאה גָאט ןטשרע םעד ןיוש

 ןטײקשיטַאבעלַאב ענעדיישרַאפ טימ ןגרָאזַאב ךיז ןעמונעג זייווכעלסיב ןבָאה

 ,רעגעלעג ןרַאפ ךעלכעזטפיוה

 זיא'ס :עיצַאסנעס ַא ןופ ןרָאװעג טקעוועגפיוא רימ ןענייז גָאטרַאפ קיטיירפ

 טינ רעבָא רימ ןבָאה רעגַאל ןופ ןײגסױרַא .ןעיורפ טרָאּפסנַארט ַא ןעמוקעגנָא
 טרָאּפסנַארט ַא זיא סָאד זַא ,ןלייצרעד וצ טסּוװעג ןיוש ןבָאה ןטנַאיצילַאּפ .טנעקעג

 ןעיורפ ערעזדנוא ןפערט וצ ןעגנונעפָאה עלַא .ָאטעג רענווָאק ןופ ןעיורפ 550 ןופ

 טרַאשעגוצ ךיז ןבָאה ןעיורפ ענעמוקעגנָא-שירפ יד וצ .ןענורעצ ךיילג ךיז ןענייז

 ןעמוקַאבסױרַא ןעיורפ ענעקָארשעגרעביא טיוטיםוצ יד ןופ ןבָאה ןוא ןדיי עכעלטע
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 ,ןבעגעגּפָא ץלַא רעטעּפש ןבָאה לייט ַא .המודכו עטולַאװ ,םיצפח ענעדלָאג ,טלעג
 רַאפ טריבַארעגוצ ץלַא ןבָאה סָאװ עכלעזַא ךיוא ןעוועג ,זייוולייט רָאנ ערעדנַא
 -ןעיורפ םעד .ןבעגעג טינ הטורפ ןייק רעטעּפש ןעיורפ עכעלקילגמוא יד ןוא ,ךיז
 רעבָאטקָא ןטשרע םעד .קָאלב-ןעיורפ ןיא טריקָאלניא ןעמ טָאה טרָאּפסנַארט
 .רענעמ 800 ןוא ןעיורפ 1200 טלייצעג רעגַאל רעזדנוא ןיוש טָאה 3

 ןעמ טָאה לכ-םדוק .ןרעמיצ יד ןיא גנונעדרָא ןכַאמ ןטערטעגוצ ןענייז רימ

 רעליוה רעד ףיוא ןגיל טינ לָאז ןעמ ,סרעגעלעג עשירָאזיװָארּפ ןכַאמ ןעמונעג
 ,עגָאלדָאּפ

 וצ ןטעברַא קעװַא זיא רעמיצ רעזדנוא ןופ רעניווונייא לייט רעסיורג ַא

 רעטנעגילעטניא רעייז א ןעוועג זיא סָאד .וועידעבעל ר"ד ןסיוועג א ,סור ַא

 רעדַארגנינעל ןופ ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טּפעלשרַאפ ,ןַאמ רעטעדליבעג ןוא

 םעד ןעמיוצרַאפ וצ ףיוא רעטעברַא עדַאגירב ַא ןפַאש טפרַאדעג טָאה רע .ןָאיַאֹר
 ןָא ,קיאור ,טעברַאעג רימ ןבָאה ןַאמ 12 .טָארד ןקיכעטש ןטימ רעגַאל ןצנַאג
 טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .ךעלנייוועג יו ,ּפעלק ןָא ןוא תוללק ןָא ,שינעגָאי

 זיא גנואיצַאב ןייז .ןטייקיניילק ערעדנַא ןוא ןסָאריּפַאּפ ןבעג זדנוא וועידעבעל ר"ד

 ןעועג זיא'ס ןוא ענייש ןעוועג ןענייז געט יד .עטקערָאק טסכעה ַא ןעוועג

 קידנעטש ךיז טגעלפ'ס -- ןורסח ןייא רָאנ ,סַאג ןפיוא ןטעברַא וצ םענעגנָא

 ..ןסע ןלעוו

 ,רעריפ-רעגַאל ןופ רעטרעוו יד טול ,זדנוא טָאה סָאװ ,גנורענרעד רעזדנוא

 6 :ןופ ןענַאטשַאב זיא ,ןטעברַא וצ טוג ןטייקכעלגעמ יד ןבעג טפרַאדעג

 .ה .ד ,גָאטימ -- גָאטײב 12 ;עװַאק עצרַאװש ,עסייה רעטיל ַא -- ירפרעדניא

 ,ןפױרג רָאֹּפ ַא טימ רעסַאװ רעטיל ַא -- בור'ס ןעוועג זיא ּפוז יד .ּפוז רעטיל ַא

 ָאליק ןייא ןופ לבעל ַא -- טיורב עיצרָאּפ יד ןעמוקַאב ןעמ טָאה לעּפַא ןכָאנ

 ןעוו ,ענעטלעז רעייז ,ןלַאפ ךיוא ןעוועג .ןָאזרעּפ ריפ ףיוא ָאקעד קיצרעפ טימ

 עטרעקרַאפ יו טקנוּפ ,ןָאזרעּפ 2 רַאפ ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא טיורב לבעל סָאד

 טיורב םוצ .ןָאזרעּפ 5 רַאפ ןבעגעג ןעמ טָאה טיורב לבעל עבלעז סָאד ןעוו ,ןלַאּפ

 ,דַאלעמרַאמ רעדָא ןירַאגרַאמ יײװציָאקעד ַא ןרָאװעג ןבעגעגוצ קידנעטש זיא

 .א .א ןעק ,ךערָאװצ לָאמ ַא ,רעקוצ ָאקעד ייווצ ַא ןבעג ןעמ טגעלפ קיטנוז

 ןעמ ,תמא .קירעגנוה ןעוועג קידנעטש "קָאיַאּפ, ַאזַא ןופ ןעמ זיא ךעלריטַאנ

 לבור 1.400 ָאליק ַא טסָאקעג טָאה טיורב .רעגַאל ןיא טיורב ןפיוק טנעקעג טָאה

 לַאגעליטינ ָאליק ַא טָאה ָאטעג רענליוו ןיא .(!טיורב עלעבעל ַא רַאפ קרַאמ 140)
 טנעקעג טינ דייר ןייק טָאה עגַאל ַאזַא ייב !קרַאמ 5 -- לבור 50 טסָאקעג טיורב
 ןא טסַאּפעגוצ ךיז ןעמ טָאה זייווכעלסיב .טַאוװירּפ טיורב ןפיוקוצ ןגעוו ןייז
 ,ךיז טבעלעגנייא

511 



 גנובעלרעביא עכעלרעדיוש עטשרע יד
 זַא ,עדער ענייש ןייז ןטלַאהעג זדנוא רַאפ טָאה רעריפירעגַאל רעד ןעוו

 רימ ןבָאה ,.וו .א .א ןדיי סיוא ,רעטעברַא-גנילטפעה ,ןשטנעמ עיירפ ןענייז רימ

 טסּוװעג ןיוש רימ ןבָאה ליפוצ .רעטרעוו ענייז ןיא טביולגעג קירעביא יוזַא טינ

 טוג רַאפ ןעמעננָא ץלַא טנייה ןלָאז רימ זַא ,םישעמ עקיטולב ערעייז ןגעוו

 ,רעמָאט ,רשפא :גנונעפָאה ןופ קנופ ַא ןָאטעג עילט ַא טָאה ךָאד רעבָא .טלעג

 קידלושמוא ליפ ױזַא ,ּפעלק טיג ןעמ ,תורצ ףיוא זיא טנָארפ רעד ...."םחרי ילוא,

 ןעוװענַאש עלעפייה עניילק סָאד ןיוש ןעמ טעוװ רשפא ,טסייוו רעו ,ןסָאגרַאפ טולב
 ןשידיי םעד ןסישרעד ןטימ לַאפ ןשיגַארט םעד וליפא .ןעװעדרָאמ טינ ןוא

 ,ןשטייטסיוא טוװרּפעג ךיוא רימ ןבָאה ,ןעמוקנָא רעזדנוא ייב ךיילג ןַאמנגנוי
 ןענעגרהרעד ןרַאּפ ,טכַאמ ןייז רַאפ ןרעפטנערַאפ ןיוש ךיז זומ ןַאמ-.ס .ס רעד זַא

 ןענורעצ לענש רעייז ךיז ןענייז סעיזוליא ערעזדנוא עלַא רעבָא .דיי ַא

 רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענייז רימ ןעוו ,1942 רעבָאטקָא ןטייווצ םעד ,תבש

 ןופ גנוטיײלגַאב רעד ןיא רעריפ-רעגַאל רעד ןעמוקעג לעּפַא םוצ זיא ,טעברַא
 יז .ןפאהסמלעהליוו ןופ טַאקָאװדַא ןַא -- עכאטש טרוק ,רעטסיײמ-יוב-טּפיוה
 רעטסיימ-יוב רעד ןוא עּפורג-ןטנעגילעטניא רעזדנוא וצ ןעגנַאגעגוצ ךיילג ןענייז

 וד ,ךַא, :ןײטשּפע רַאזַאל ר"ד ןקידנעייטש רימ ןבענ םוצ ןָאטעג גָאז ַא טָאה

 ןדנעוו ךיז וטסעװ רעריפירעגַאל רעה םוצ !עדוי רעגיקערד וד ,רעטכולפרַאפ
 םיא ןעמונעג ןוא ..."טעברַא ןגעוו ןגָאז וצ בָאה ךיא זגנוקיטפעשַאביטצרַא ןגעוו

 ןסָאגעג ךיז טָאה טולב .טנַאה ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןקעטש ןטימ ןגָאלש

 יז ןגָאלש םֹורָאװ, :טגערפעג טָאה ןײטשּפע ר"ד ןעוו .םינּפ סרָאטקָאד ןופ

 ןייז זַא ,ןגָאלשעג רעמ ךָאנ ןוא החיצר ןיא ןיירַא רעמ ךָאנ רענעי זיא *..? ךימ

 "ףעגַאל ןופ ןעמונעג ןַאד רע טָאה .רָאטקָאד ןפיוא ןכָארבעצ ךיז טָאה ןקעטש

 זיב ,החיצר רעכעלרעדיוש טימ ןגָאלשעג רעטייו ןוא טורציּפש ןייז רעריפ

 ןופ ךיז טָאה טולב ןייז ...ןצכערק ןליפַא טנָאקעג טינ ןיוש טָאה רָאטקָאד רעד

 ןוא ןטייוצ ןבענ רענייא טנעָאנ רעייז ןענַאטשעג ןענייז רימ ...ןסָאגעג םיא

 טנעקעג ןעמ טָאה סָאװ ..ּפעק יד טרעקעגּפָא רימ ןבָאה חצור ןופ ץעז ןדעי ייב
 ךיוא רָאטקָאד ןטימ ןעמַאזוצ ןטלָאװ ,סּפיּפ ןייא ,ריר ןייא ? טנעמָאמ ַאזַא ןיא ןָאט

 טָאה'מ ?ןבעגעג סָאד ןעד טלָאװ סָאװ .תויח עטעשויעצ יד ןופ טוט ןלַאפעג רימ
 ןוא ךיז ןטלַאהוצניא ידכ ,ןזייא ןופ רעקרַאטש ןייז טפרַאדעג ךעלקריוו
 ןוא תונברק טכַארבעג טלָאװ סָאװ ,טַאט ןטגַאװעג ןייק ןָאטוצּפָא טינ ,ןדייל

 םעד .ןקידנע ךיז לָאז לעּפַא רעד זַא ,טבעלרעד םיוק ןבָאה רימ .ןצונ םוש ןייק
 ,טקיאורַאב םיא ןוא עירָאטַאלובמַא ןיא ןעמונעגניירַא ןעמ טָאה רָאטקָאד ןטקיזמעצ

 רע ,טֹוג, :ןָאטעג גָאז ַא ןבָאה ,םיריױטקָאד ,ןגעלָאק עקינייא זַא ,טנַאסערעטניא

512 



 רעריפ-רעגַאל םייב עיצקעטָארּפ ןכוז ןייג טינ רע לָאז ,טנידרַאפ רשכ סָאד טָאה

 "ָאטעג סָאד טינ זיא ָאד .עירָאטַאלובמַא ןיא ןטסָאּפ-רָאטקָאד ַא ןעמוקַאב וצ ףיוא

 יאמלה ,ןײטשּפע ר"ד ןפיוא סַאה ַא ןגָארטעג ָאטעג ןופ ךָאנ ןבָאה םיריוטקָאד)

 .(ןביירשוצ םענייק טזָאלעג טינ ,עילימַאפ ןייז ןופ ןענייש עלעג יד וצ טָאה רע

 טָאה ירפ קיטנָאמ ןוא ,ןגעלעג רָאטקָאד רעד זיא גָאט ןקידקיטנוז ןצנַאג םעד

 ייוב ןופ לעפַאב ןשוריפב ןפיוא ,טעברַא רערעוושילעיצעּפס וצ ןייג טזומעג רע

 ,רעטסיימ

 ,רָאלק ןעזרעד ךָאװ רעלופ רעיינ רעד ףיוא רימ ןבָאה ,ןייז טינ לָאז סע יו
 ..ןענייז רימ רעטעברַא עיירפ ַא רַאפ סָאװ

 ןייא ךיז ןדרָא, ךיא
 ןופ יורפ רעד טימ ןפָארטעג ךיז ךיא בָאה ,קָאלביןעיורפ ןיא קידנעייז

 יז .ַאקסװָאטסושזב ַאלעּפ יורפ ,"טַאלבסקלָאפ סעיינ, רעשזדָאל ןופ רָאטקַאדער

 ןעועג ןיוש ןוא סעיטרַאּפ עטשרע יד טימ ןרָאװעג טכַארבעגרעהַא ָאד זיא
 רימ ןוא לדנוז ןטימ ָאד ןיב ךיא זַא ,ךיז קידנסיוורעד .?טנדרָאעגנייא , ָאד

 ןופ עטסטלע-רעגַאל רעד וצ קעװַא רימ טימ יז זיא ,טינרָאג ייב ןבילבעג ןענייז

 ,ענליו ןופ ןיטסישזוקינַאמ א ןעװעג ןיא סָאד .ַאדירפ יורפ ,קָאלב-ןעיורפ
 ָאב, ַא -- עשיגרענע ןַא רעייז ןוא סואימ טינ ,קיסיירד ןוא עכעלטע רָאי ַא

 יורפ .עטכעלש ןייק טינ ןוא עשירַאנ ןייק טינ .טגָאז ןעמ יו ,"עבאב

 טָאה יז ןפלעה וצ רימ ןטעבעג ןוא טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה ַאקסװָאטסושזב

 ךעלקיטש רָאּפ ַא ןוא ךוטנַאה ַא ןבעגעגסורַא דלַאב ןטסַאק ריא ןופ עקַאט רימ

 ןיזַאגַאמ ןיא ןטעברַא עכלעוו ןעיורפ יד זַא ,טנדרָארַאפ יז טָאה רעטייוו ;טנווייל

 זיא סָאד .ןָאטנָא םערַאװ לגניי סָאד ןלָאז ,ןכַאז ענעמונעגוצ זדנוא ייב יד ןופ

 עקסנַאיּפָאקַאז יינ ןייש א ןיא ןָאטעגנָא םיא ןבָאה ייז .קילג ַא שממ ןעוועג

 ןעמוקַאב ךיוא ןיוש ךיא בָאה תוכז ןייז ןיא .שעוו עמערַאװ טימ טגרָאזַאב ,לרעטופ
 :רעגעלעג רעייט ַא טַאהעג רימ ןבָאה טייצ רעד טימ ןוא טנַאװעגטעב לסיב ַא

 וו .א .א רעכוטנַאה ,ךעלכיצ ,רעכעלייל ,ערדלָאק עטוג ַא ,סנשיק עתמא

 -עגסױרַא טָאה'מ סָאװ ,ןכַאז טימ ןענָאגַאװ יד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע

 ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןענייז ,דנַאלטסע ןיא עקידנטעברַא יד רַאפ ענליוו ןופ טקיש

 סָאד ןדיי יד ןבעגעגּפָא ייז ןבָאה ןגעקַאד סעטַאמש יד .ןשטייד יד ךרוד

 יד -- ןעמונעגוצ זדנוא ייב ןבָאה ייז סָאװ ןכַאז יד טימ ןעשעג זיא עבלעז

 טָאה סעּפע ןעמוקַאב וצ ידכ .זדנוא רַאפ סעטַאמש יד ןוא ךיז רַאפ עטוג

 ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ ענערָאװעג-יינ יד .עיצקעטָארּפ עסיורג ןבָאה טפרַאדַאב ןעמ

 וצרעד רעבָא .וו .א .א סעקטרוק ,לוויטש ערעייט ןיא ןָאטעגנָא ךיילג עקַאט ךיז

 רעזדנוא ןיא רעדניק קיצעביז עלַא זַא ,ןבעגוצ ףרַאד'מ .הכוז םדא לכ ואל זיא
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 ַאקסװָאטסושזב יורפ .ןָאטעגנָא םערַאװ ןוא טוג רעייז ןרָאװעג ןענייז ,רעגַאל

 ייווצ טימ ,רעטיל ייווצ ףיוא עזַאװ-סע עסיורג ַא ןבעגעג ךיֹוא רימ טָאה

 ןסע וצ סָאװ ןופ ןבָאה ןלָאז רימ ,רענרעבליז ַא וליפא רענייא- לפעל

 לסיב ןייש ַא טפַאשעגנייא ךיז ךיא בָאה טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא

 ןסע וצ סָאוו ץוח ַא טַאהעג ךיא בָאה ץלַא .טײקשיטַאבעלַאב

 רעקימעכ ַא רעוו ךיא ,עירָאטַארָאבַאל ַא ןֿפַאש רימ

 עסיוועג ַא .רעקנימ עגעלָאק ןטימ ןפָארטעג ךיז ךיא בָאה רעגַאל ןיא

 .עדנערַא ןיא קײטּפַא רעמַארבָארטסָא יד טַאהעג ענליו ןיא רע טָאה טייצ

 ,עקייליוו-יינ ןיא עירָאטַארַאבַאל עשימעכ עניילק ַא טַאהעג רע טָאה סנטצעל

 רעקימעכ סלַא ךיז קידנלעטשרָאפ ,רעטסיימייוב םוצ טדנעװעג ךיז טָאה רע

 רע טָאה ,לכיםדוק .עירָאטַארָאבַאל ַא רעגַאל ןיא ןכַאמ וצ טגיילעגרָאפ ןוא

 ףרַאד רעגַאל רעד ןֹוא רעטניו וצ טייג סע .טיק ןכַאמ רע טעװ ,טגָאזעג

 רעד .ןקַארַאב עטיובעג-יינ יד ןיא ןביוש יד ןעוועטיק וצ טיק ךס ַא ןבָאה

 ךימ ףליה וצ ןעמונעג טָאה רעקנימ 'ה .ןעגנַאגעגנייא זיא רעטסיימייוב

 .עדַאגירבירעקימעכ יד ןפַאשעג רימ ןבָאה טירדעבלַאז .טסיגָארד ַא ךָאנ ןוא

 קָאלב ןיא רעמיצ סיורג ,ןייש ַא עיציזָאּפסיד ןייז וצ ןעמוקַאב טָאה רעקנימ

 ,עגַארפ ןיימ ףיוא .עירָאטַארָאבַאל ַא ןריזינַאגרָא ןטָארטעגוצ ןענייז רימ ןוא

 רע טָאה -- למיוב-ןייל ןייק טינ ןבָאה רימ זַא ,טיק ןכַאמ רימ ןלעװ ױזַאיוװ

 ".רעקימעכ ַא ךיא ןיב ףיורעד ףיוא ,ךַאז ןיימ זיא סָאד, :טרעפטנעעג רימ

 טָאה רעקנימ 'ה עכלעוו ,םיל טימ סעקשטַאט טריפעגנָא ןבָאה רימ

 ךס ַא טכַארבעג רימ ןבָאה קַאטרַאט ןופ :;רעגַאל ןרעטניה ןענופעגסיוא

 עקסרַאילָאטס ָאליק 10 ןעמוקַאב רע טָאה רעטסיימייוב ןופ ןוא סעניוװָאלָאּפ

 ןריזינַאגרָא סָאד .טיק ןכַאמ טלָאזעג רימ ןבָאה ןטקודָארּפ יירד יד טָא ןופ ,יילק

 ,טייצ שדוח ַא רעכעה ןעמונרַאפ טָאה ,סעבָארּפ יד ןכַאמ סָאד ,עירָאטַארָאבַאל יד

 טָא טעברַאעג .רעקידנצנעלג א זדנוא רַאפ ןעװעג זיא שדוח רעד

 טשינ זדנוא טָאה רעניק .רעמיצ קיטכיל ןייר ַא ןיא ,ןגעוו םינפל ,ױזַא

 .שטנעמ רעליוו ַא ןעועג רעקנימ 'ה זיא ףעש סלַא .טעּפעשטעג טינ ,טגָאיעג

 עטוג טכַאמ רע זַא ,רעגַאל ןופ סעקשטייד יד ןדלָאמעג רע טָאה לכ םדוק

 רע ןוא ןעמויפרַאּפ ,ןירַאגרַאמ ,רעטוּפ טכַארבעג ךיילג םיא ןבָאה ייז .ןעמערק

 .ייז רַאפ ןעמערק טכַאמעג טשער ןופ ןוא ךיז רַאפ ןעמונעג לטרעפ יירד טָאה

 ןוא ןעיורפ ערעזדנוא רַאפ ןעמערק ןכַאמ ןעמונעג ךיוא ןַאד רימ ןבָאה

 ןיא עדַאגירבירעקימעכ רעזדנוא .סטעפ לקיטש א ןביילב טגעלפ זדנוא ךיוא

 טגעלפ רעצלעמ ןעוו .רעגַאל ןיא ןציו ןוא רעטכעלעג ןופ טקעיבָא ןַא ןעוועג

514 



 ןכערבסיוא קידנעטש טגעלפ ,טעברַא רעד וצ סעדַאגירב עלַא ןפורסיוא ירפרעדניא

 ,ןײלַא עדַאגירב יד ,רימ רעבָא .ןענָאמרעד זדנוא טגעלפ ןעמ ןעוו ,רעטכעלעג ַא

 רעזדנוא ןרָאװעג ןלעפעג טינ ירמגל זיא זדנוא לייוו ,טכַאלעג טינרָאג ןבָאה

 זַא ,רעקנימ 'ה םעד טנרָאװעג לָאמ עכעלטע ןבָאה רימ .עיצקודָארּפ עשימעכ

 ןכוזַאב ענייז ייב ,גיוא םערַאוװ-טינ ַא טימ זדנוא ףיוא טקוק רעטסיימ-יוב רעד

 טימ ןסָאגַאב ,סעניװעלָאּפ-םייל ערעזדנוא ןטָאנקעג ןבָאה רימ .עירָאטַארָאבַאל ןיא
 ןבעגעגסױרַא ןבָאה רימ סָאװ ,עסַאמיגײט ַא ןעמוקַאבסױרַא ךיז טָאה'ס ןוא יילק

 .ןדירפוצ רעייז ןעוועג רימ ןענייז עלַא .טעברַא רעד וצ רעזעלגירעגַאל עשידיי יד

 םורַא געט עכעלטע ןיא :ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל רעבָא טָאה החמש רעזדנוא

 .ןלַאפעגסױרַא ןענייז ןביוש עלַא זַא ,חרושב ַא טימ רעזעלג יד ןעמוקעג ןענייז

 ,רעטסיימייוב םוצ ןעגנַאגרעד ,קילגמוא םוצ ,ךיוא זיא השעמ יד

 ןטלַאהרַאפ םיא טָאה ,ץַאלּפ םעד ןעגנַאגעגכרוד זיא רעקנימ ןעוו ,לָאמנייא

 :םיא וצ ןָאטעג גָאז ַא ןוא רעטסיימייוב רעד

 רעקימעכ !ןגירטַאב ךימ טסליו וד !עדוי-סייש רעטכולפרַאפ וד ,ךַא,

 טימ ,עקײגַאנ ןייז טימ ןגָאלש םיא ןעמונעג ןוא -- ?!וטסיב עסייש 1 וטסיב

 טלייבעצ ןוא טלייקעצ םיא טָאה רע .טדיישעג טינ לָאמנייק ךיז טָאה רע רעכלעוו
 ןעמונעג טָאה רענעי .טנוה ןקיזיר ןייז םיא ףיוא טזָאלעגסױרַא ךָאנ וצרעד ןוא

 .םימשה בל דע ןעגנַאגעג ןענעז תולוק ענייז זַא ,ןרעקנימ ןקילפ ןוא ןסייר

 זיא רע .50 יד רעבירַא ,רעקניכַאװש ַא ,רעקישטניילק א ןעוועג זיא רעקנימ

 .רעגַאל ןיא ןכָארקרעד רעטיוט לטרעפ יירד ַא ,טעּפישזעג םיוק ,ןגיל ןבילבעג

 טגָאזעג ןוא רעצלעמ ןלַאפעגניײרַא עירָאטַארָאבַאל ןיא זדנוא וצ זיא ןשיווצניא

 סיוא ,עירָאטַארָאבַאל סיוא ,ןגָארטּפָא ךיז ריא טלָאז ןיוש ,םירבח :גנערטש

 | ..ןענַאדנופ ַאדזַאי ,ףָאלב

 ןבָאה סָאװ ,ןרעצלעמ ןוא טָאג קידנעקנַאד ,סױרַא עקידעבעל םיוק ןענייז רימ

 ,רעטסיימייוב ןטימ שינעגעגַאב א ןופ ןטיהרַאפ זדנוא

 .עירָאטַארָאבַאל רעד רַאפ טלָאצַאב רעייט רעייז ,ךעבענ ,טָאה רעקנימ טניירפ

 .רבח רעטֹוג ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,טליפעגטימ םיא ןבָאה רימ

 9 רעמונ רעמיצ רעזדנוא

 ענעסָאלשעג ,עצנַאג ַא ןיירַא רעמיצ רעזדנוא ןיא רימ ןענייז ,טגָאזעג יו

 ,קיטכיל ,ךיוה ;4 ףױא רעטעמ 7 ,רעפעגמוא ,ןעוועג זיא רעמיצ סָאד .עפורג

 ךיז רימ ןבָאה טייצ רעד טימ .קיטכיצ ןוא ןייר ,רעטצנעפ עסיורג 2 טימ

 ןבָאה רימ .עקיקָאטשיײװצ -- ךעלטעב עטלביהעגיןייש ,ענייר ,עיינ טפַאשעגנייא

 ,ךעלשיטיטכַאנ רָאּפ ַא ,קנעב עכעלטע ,ןשיט ייווצ ןעמוקַאב ךיוא
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 : ןַאמ 22 ןופ ןענַאטשַאב זיא עּפורג יד

 לאירתכ ַאקשטַאילק (5 רעקיײטּפַא -- לדנעמ יקסשירעבלַאב (
 ןוז ןייז -- קחצי ַאקשטַאילק (6 ןוז ןייז -- רָאדָאעט יקסשירעבלַאב (2
 -עג רענעעזעגנָא -- באז יקסניירק (7 רעגרעב שריה ר"ד 43

 ,ענליוו ןיא רעוט רעכעלטפַאשלעז רעדורב ןייז -- רעגרעב קודצ
 .א .א יאבג-טָאטש ןאמזואה ר"יד (5
 ,רעינישזניא -- עשאי יקסניירק (8 רעלדייז ןירעועס ר"ד 6
 ןוז ןייז םיובלעטייט טַאקָאװדַא (
 -לַאװַאק ןופ רעגָאװש -- יקצינדור (9 (לָאטיּפשיָאטעג ןיא טעברַאעג)ןַאמכט (8
 עשזנַארב-ץלָאה רעד ןופ ךיוא ,ןיקס סעלאכ לאונמע ר"ד (
 יַאב ןופ ןוז -- ןרהא יקסלַאגימער 0 ןיײטשּפע רַאזַאל ר"ד (0
 "חוס רענליוו יד ייב רעוט ןטנַאק רימידַאלוװװ רעטשטָאּפ ר"יד 1
 -טנַאקילּפַא ,ררוב רעסיורג ןוא םיר (עשזנַארב-ץלָאה ןופ) יקסלַאװָאק (2
 טַאקָאװדַא -סטפעשעג ,וועג) יקסנישטבאראק 3

 גָאלָאירעטקַאב -- ַאשימ םאר ר"יד 1 -שמ, ןופ רעטלַאהכוב ןוא רעריפ
 ןוא (ענליוו ןיא "םילוח תרמ

 ָאריּפַאש ןמלק ר"ד (2 יקסווָאנרַאק ר"ד (4

 -- ןײטשּפע רַאזַאל ר"ד םעד ןגָאלשעצ טָאה רעטייל-יוב רעד יו ,םעדכָאנ

 ןגנוי ןייז טימ ןעמַאזװצ ןעוװעג זיא ןוא רעמיצ רעזדנוא ץזָאלרַאפ רע טָאה
 ייר ַא ךָאנ ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע .ןאסלייק ר"ד ןופ ןוז םעד -- דילגטימ-החּפשמ
 . ןוז ןטימ יקסניירק ןוא רעדורב ןטימ רעגרעב ר"ד ,ןַאמזואה ר"ד : ןעגנורעדנע
 ,םהרבא -- יקסלָאגימער ןופ רעדורב רעד : ןעמוקעגוצ ןענייז'ס ןוא קעװַא ןענייז
 טימ דלָאג :ןיז יײװצ טימ השמ קילאנא ;טײצ עצרוק ַא רָאנ ןבילברַאפ
 רעקינכעטַארטקעלע רעד ןוא ,רעדינש ַא רענייו ,ענדורב :ןוז םעניילק ַא
 טבעלעגּפָא טָאה ןשטנעמ עּפורג יד טָא .לדנוז ןיילק ןייז טימ יקסווָאיזדנעצ
 ,טנעמָאמ ןטצעל ןזיב ןעוועג זיא ייז ןופ לייט רעטסערג רעד .םישדח 11 ןעמַאזוצ

 רעד ןעוועג רעצלעמ הימחנ זיא ,רעגַאל ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ןעוו

 רעלעיצניװַארּפ ,רעכעלטנרָא ,רעטושּפ ַא .קָאלבירענעמ ןיא רעטסטלעירעגַאל

 ,ץניװַארּפ רענליוו ןיא ,עשזנַארביץלָאה רעד ןופ ,40 רָאי ַא ןופ ןַאמרעגנוי

 רעגַאל ןיא ןעוו .קיטילָאּפ ןוא תומכח ןייק ףיוא טנעקעגסיוא טינ ךיז טָאה רע

 םיא ץנוק יד ןֹיװַאב ךיילג ייז ןבָאה ,ינּפ-ָאטעג , רענליוו יד ןעמוקעגנָא ןענייז

 טָאה גנַאל רעבָא ןטַאקשומ טלעטשעגקעװַא טֹרָא ןייז ףיוא ןוא ןקיטײזַאב וצ

 -רעגַאל יד -- עדירפ ןופ ףליה רעד טימ ,רעצלעמ :ןטלַאהעגנָא טינ סָאד

 טקיטייזַאב לענש הרבח ןייז טימ ןטַאקשומ טָאה ,קָאלב-ןעיורפ ןופ עטסטלע
 טריפעג רע טָאה קָאלב םעד .רעטסטלע-רעגַאל רעד קירוצ ןרָאװעג זיא רע ןוא
 ,עיצַאדיוװיקיל רעד זיב ,תורצ עקיטסיזמוא ןופ ןטיהרַאפ קידנעטש ,ךעלטנרָא
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 ענייז ךיז טָאה טעװעטַארעג .ןעמוקעגמוא ךיוא ןײלַא זיא רע רעכלעוו ייב
 ,ןַאמבייל -- ןַאמ ריא טימ רעטסעווש ַא

 רעגַאל ןיא עקטסישט עטשרע יד

 ןוא לעּפַא ןפיוא ןטלַאהרַאפ זדנוא ןעמ טָאה 1942 רעבמעווָאנ ןט-5 םעד

 רַאפ רָאלק ןעוועג זיא'ס .רענעמ 150 ןפורעגסיורַא ,המישר ַא טיול ,טָאה ןעמ

 ןענייז עיטרַאּפ רענעבילקעגּפָא רעד ןיא ?..עקטסישט עטשרע יד, :ןעמעלַא

 ר"ד ,טַאקשומ ,דירפ .שזניא ייז ןשיווצ ,םיגיהנמ-ָאטעג ענעזעוועג יד ןיײרַא

 | .א .א ןײטשּפע

 רעצלעמ טלעטשעגפיונוצ ןבָאה המישר יד זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיילג טָאה'מ

 רענעמ 130 יד ."ןטַארקָאטסירַא, יד ןופ ןרעוו וצ רוטּפ ידכ ,עדירפ יורפ ןוא

 רעכלעוו ,עמרונילוא -- רעגַאל רעדנַא ןַא ןיא ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןענייז

 ןעוועג ןענייז רעגַאל םעד ןיא .ווָאקסּפ ןוא טַאּפרָאד ןשיווצ ןענופעג ךיז טָאה

 טרָאד ךיז ןבָאה ייז .סעקינטלעװרעטנוא ליפ ייז ןשיווצ ,ןדיי רענליוו 400 ייב

 ןברָאטשעג זיא טרָאד .דירפ .שזניא ןטסטלעיטַארנדוי םעד רעביא טעוועקעידזיא

 ,יקסניירק באז -- רעוט רעכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רענליוו רענעעזעגנָא רעד

 טָאה ,ןוז ןייז ,בקעי .ללכה תבוטל טרעדנוהרָאי ןבלַאה א ךשמב ןעוועג קיטעט

 רעד ןברָאטשעג ךיוא זיא רעגַאל ןבלעז םעֹד ןיא .ןעועג רבקמ טרָאד םיא

 ,ענווַאק ןופ רעדנעב טסילַאנרושז רעד -- ?תועידייָאטעג , יד ןופ רעטעברַאטימ

 ןרָאװעג טכַארבעג סעקינרעגַאל יד ןופ לייט ַא ןענייז ,םורַא טייצ ַא ןיא

 סָאװ ,ןעיורפ ערעזדנוא ןופ ךס ַא ןבָאה ייז ךרוד .עגיר ןבענ ,דלַאוװרעזייק ןייק

 ,סורג ןטשרע םעד זדנוא ןגעוו ןעמוקַאב -- ןענופעג טרָאד ךיז ןבָאה

 ַאגַאַאלק ןיא סעקינרעגַאל סעיטרַאּפ עיינ

 ('רעדנעלגנע ,, ןוא "רעבַארַא ,,)

 סעיטרַאּפ עיינ ןרָאװעג טכַארבעג זדנוא וצ ןענייז 1944 לירּפַא ןיא

 ץליפדלאג ןוא אדערע ןופ .דנַאלטסע ןיא רעטרע ערעדנַא ןופ סעקינרעגַאל

 ןיא ןזייולייט ,עטכשוחרַאפ ןוא עטרעטַאמרַאפ ,ןַאמ 250 ןעמוקעג ןענייז

 עשיטסע יד ןגָארטעג ןבָאה רעגַאל ןיא זדנוא ייב סָאװ ,רעדײלקיןסַאּפ-ןטנַאטסערַא

 טניורקעג ךיילג ייז ןעמ טָאה ,ןעזסיוא רעייז בילוצ ,רעכערברַאפ ענשזרָאטַאק
 ?רעבַארַא, ןעמָאנ ןטימ

 105 ןופ עיטרַאּפ ַא טכַארבעג רעדיוו זדנוא וצ ןעמ טָאה יַאמ ןט14 םעד

 יד .72 ילאיוויק, ןוא "1 ילאיוויק, ןרעגַאל יד ןופ ןעיורפ 45 ןוא רענעמ
 :דנַאטשוצ ןכעלרעדיוש ַא רָאג ןיא ןעוװעג ןזיא ןשטנעמ עיטרַאּפ עקיזָאד

 ןטימ טנירקעג ןעמ טָאה ייז .עטעוועדליוורַאפ ,עטבערגרַאפ ,עקיצומש
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 ןכש ןיימ ןעוװעג ךיוא זיא ענעמוקעגנָאיײינ יד ןשיוװצ ."רעדנעלגנע , ןעמָאנ

 שיזיפ ןוא הרות ןב ַא דיי ַא לָאמ ַא .קינלָאקש לאלצ -- הריד-ָאטעג רעד ןופ

 ,דמעמ ןכעלרעדיוש ַא ןיא ,רענעכָארבעצ ַא ,טציא .רכג ַא -- טנוזעג

 רעגאל ןיא טעבוא יד

 ךרוד ןרָאװעג טצונעגסיוא ןענייז ,רעגַאל ןיא ןעיורפ ןוא רענעמ 2,000 יד

 -י ,ןפוא ןטסלַאמיסקַאמ ןפיוא ?סעקינדָאט , עשישטייד יד

 .ןקַארַאב עיינ ייר ַא ןלעטשוצפיוא ןטָארטעגוצ ןשטייד יד ןענייז לכ םדוק

 ןלייט עקיטרַאפ ןופ ןלעטשפיונוצ ךיז ןגעלפ סָאװ ,ןקַארַאב עטריזירַאדנַאטס

 לָארַאק ןעמָאנ ןטימ שטייד ַא טריפעגנָא טָאה ?גנולײטּפָא-וב,-ןקַארַאב רעד טימ

 טנוזעג ןוא טיירב ,ךיוה -- זיר ַא ןעוועג זיא רע .,ןעכַאַא ןופ -- ןעדרַאגוד

 םענעגושמ ,ןדליוו ַא ןיא ןלַאפעגניײרַא טּפָא זיא עקעי רעקיזָאד רעד .רעיומ א יו

 ןלַאפעגנײרַא רָאנ םיא זיא סע סָאװ טימ חצר-תוכמ ןגָאלש טגעלפ ןוא ,סעכ

 יװ םעדכָאנ ,ןטעברַא ןלַאפעגנײרַא ךיא ןיב עשורמ-עשר םעד וצ טָא .טנַאה ןיא

 רידַאגירב-עּפורג רעשידיי רעד .עירָאטַארָאבַאל רעזדנוא טרידיווקיל טָאה'מ

 טנַאקילּפַא ײצילָאּפיַָאטעג רעד ןופ טנַאשזרעס רענעזעװעג רעד ןעוועג זיא

 ןיא .יקסשינַאמרעג -- רידַאגירב ןעוועג זיא עּפורג רעטייווצ ַא ןיא .יקסײלַא

 עקיטכיר רָאּפ ַא טעברַאעג ךיוא ןבָאה רעטעברַא עּפורג רעסיורג ץנַאג רעזדנוא

 ,טעברַא-יירעלשיט ןופ טַאהעג טינ גנונַא ןייק ןבָאה עקירעביא יד ; תוכאלמדילעב

 ,ןקַארַאב ייר עצנַאג א ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא םישדח רָאּפ ַא ןופ ךשמ ןיא

 .ןקירבַאפ ןוא ןטַאטשרַאװ ענעדיישרַאפ טרילַאטסניא ךיילג טָאה'מ עכלעוו ןיא

 טימ סעקװעלָאכ רַאפ קירבַאפ עסיורג ַא טלעטשעגפיוא רימ ןבָאה ןפוא ַאזַא ףיוא

 ןלַאירעטַאמ ןטלַאה םוצ ןקַארַאב ,יירעטסֹוש ןוא יירעדיינש רַאפ ,סעּפמולק

 טָאה טעברַא-ןקַארַאב יד ןעוו .ו .א .א ןטסע ,ןשטייד רַאפ ןקַארַאביסגנוניױוװ
 ףליהעג סלַא ןלָארַאק ןבלעז םייב ןבילבעג רעטייוו ךיא ןיב ,טרענעלקרַאפ ךיז

 טנַאה רעד וצ טגנַאלרעד ןבָאה ,רעטעברַא עּפורג ַא ,רימ ,רעכַאמיןוויוא ןַא ןופ

 -ישטשלוקערעּפ , עשיסור ןעוועג ןענייז סרעכַאמיןוויוא יד .טנעמעצ ,דמַאז ,לגיצ

 וא טנידרַאפ טוג ,ןטפעשעג טכַאמעג רעטעברַא ךס ַא טימ ןבָאה ייז ,"סעק

 | ,טרוכישעג דנַאנַאכָאנ

 טנייפ ךימ טָאה לָארַאק .טעברַא רעד ייב טַאהעג טינ לזמ ןייק בָאה ךיא

 ןגָאלשעג ךימ רע טָאה טײקכעלטקניּפיטינ רעטסנעלק רעד ייב .ןיּפש ַא יו ,טַאהעג

 ,רעקעטָאּפַא רעטכולפרַאפ וד , :ןעיירש רימ וצ קידנעטש טגעלפ רע .חצר-תוכמ
 ןעועג ללכב ןיב ןֹוא טַאהעג טינ לזמ ןייק סעּפע בָאה ךיא *...!רעטערַאפ וד
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 טימַאב ךיז בָאה ךיא טוג יו .ןטעברַא עקיזָאד יד וצ סטכינעגיוט רעסיורג ַא

 עטנערבעג .קידרעקיוה ןוא םורק ןעמוקסורַא קידנעטש רימ ייב טגעלפ ,ןכַאמ וצ

 ,דיי ַא ךָאנ טימ ךימ רע טמענ לָאמנייא .עקעי םעד ןופ טַאהעג ךיא בָאה תורצ

 זדנוא טסייה -- (ענליו ןיא לײטיטָאטשרָאפ ַא) קָאשיּפינש ןופ רעדיינש ַא

 ןגיל טפרַאדעג טָאה ןעמ ּוװ ,בורג ַא ןופ ןייטש ןקיויר ַא ןקיטיײזַאב ןדייב

 ןעמונעג ןבָאה ,סעקינלזמ-םילש עדייב ,רימ .קַאטרַאט םעיינ ַא וצ טנעמַאדנופ ַא

 ןייטש םעד רעבָא ,תוחוכ ןָא ןבילבעג ןענייז רימ .ןייטש םעד ןקַאה סעקריק טימ

 וצ לָארַאק טמוק םורַא העש ַא ןיא .ןבעגעג טינ ץַאר ןייק וליפַא רימ ןבָאה

 טלדיזעגנָא טוג זדנוא רע טָאה ,טכַאמעג טינרָאג ןבָאה רימ זַא קידנעעז ,ןוא ןפיול

 .ןדײנשּפָא טכעלש דלַאב ןלעװ רימ זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ .קעװַא זיא ןוא

 ודנוא לָאז רע ,רעינישזניא-רעקינכעט םעד ,ןעלבעמ וצ טדנעוװעג ךיז רימ ןבָאה

 זיא "..ּפָאק ןייק טיג רימ טיירד , .ןייטש ןקיזיר םעד ןעמענוצוצ ױזַא יו ,ןגָאז

 ,ןעזעג ,לָארַאק ןעמוקעג רעדיוו זיא דלַאב .קעװַא זיא ןוא ,רעפטנע ןייז ןעוועג

 םוצ ןגָאלש ןעמונעג זדנוא רע טָאה רעטרירעגיטשינ ַא טגיל ןייטש רעד זַא
 ַאוַא ןבעגעג רע טָאה רימ ;ןכָארבעצ טנַאה יד רע טָאה רעדיינש םעד .טיוט

 טלָאװ ,טנַאה יד רעטנוא טינ לעטש ךיא ןעוו זַא ,ּפָאק ןרעביא ןקעטש ןטימ ץעז

 רע .טנַאה ןפיוא ןכייצ םעד ךָאנ ךיא בָאה טנייה זיב .טרָא ןפיוא ןבילבעג ךיא

 ,אקשטַאילק רעגנוי רעד ּפָארַא טינ טפיול בורג ןיא ןעוו ,טעגרהרעד זדנוא טלָאװ

 לעדיר ַא ּפַאכ ַא טגנַאלרעד -- ןַאמרעגנוי רעטוג ןוא רעקידוורעריר ,רעקיאעפ ַא

 -- ןייטש ַא ןקיטײזַאב ןעמ ףרַאד יֹוזַא טָא ,סלרעק עמוד ריא , :סיוא טפור ןוא

 ודנוא טָאה לָארַאק ."ןיײרַא ןייטש םעד טפרַאװ ןעמ ןוא בורג ַא סיוא טבָארג'מ

 לענש ןבָאה ןוא ןפָאלעגוצ ענייז ןדיי רַאּפ ַא ךָאנ .קעװַא זיא ןוא טזָאלעגּפָא

 רימ .ןרָאװעג טקיטײזַאב ןייטש רעד ןיא עלייוו עצרוק ַא ןיא .ןבָארג ןעמונעג

 ,גָאטימ ףיוא רעגַאל ןיא קעװַא עקידעבעל םיוק ענייז

 רע ןעוו ,טלָאמעד טַאהעג ןלָארַאק ןופ ךיא בָאה שדוח ןקיאור ,ןעיירפ ַא
 -בלַאה יד ןיא ןציז רימ ןגעלפ געט עצנַאג .ביולרוא ףיוא ןרָאפעגקעװַא זיא

 ,לפָאטרַאק עטלױפרַאפ-בלַאה ,ענעריורפעג ןקַאבעג ןוא ןקַארַאב עקיטרַאפ

 ענרעזייא יד ףױא טנקורטעגסיוא טוג ייז ןוא ךעלקיטש ףױוא ענעטינשעצ

 ןוא ךעלצינעּפ עקניניד ףיוא ןדיינשעצ רימ ןגעלפ לּפָאטרַאק עטוג .ךעלעווייא

 .ןקַאב

 ןילק ַא ןעװעג טרָאד זיא .,ַאגָאָאלק ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ןעוו

 .רָאטַאגַא ןשירטקעלע ןסיורג ַא ןעיוב ןעמונעג ןשטייד יד ןבָאה טציא ,לקַאטרַאט

 רעטסיימ-יוב רעד זַא ,טלייצרעד ןבָאה רעמיצ רעזדנוא ןופ ןַאמכוט ןוא םאר ר"ד

 ייז ןענייז ינק יד רעביא זיב .רָאטַאגַא ןופ יוב םייב ןייטש ןעהעש טגעלפ

 זַא ,טעברַא רעייז ןופ טקיצטנַא ױזַא ןעוועג זיא רע .רעסַאװ ןיא ןענַאטשעג

59 



 טכַארבעג ייז טָאה רע ,סעיצרָאּפ-טיױרב עטלּפָאט עדַאגירב רעד טלייטעגוצ טָאה רע

 עסיורג ַא ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא טייצ רעד טימ .וװ .א .א לוויטש ענעמוג

 סע .טיירגעגוצ ןעוועג רעירפ ןופ ןיוש ןענייז ןענישַאמ עקיטיונ עלַא .לימ-געז

 ןופ ןרידַאגירב .ןגעז םוצ רעצעלק עקיזיר טימ רעגעצ עצנַאג ןעמוקנָא ןגעלפ

 .לעדייז ללה ןוא ןַאמפיוק ןעוועג ןענייז רעטעברַא עּפורג רעד
 גנולײטּפָא רעקידרעטייו רעד ןיא ןעמ טגעלפ רעטערב עטגעזעצ יד ןופ

 ןדיי ךס ַא טעברַאעג ןבָאה ָאד .ןקַארַאב עטריזירַאדנַאטס יד וצ טנעװ ןכַאמ

 טָאה'ס ,ענייר ַא ןוא ערעווש ןייק טינ ןעוועג קיסעמשינטלעהרַאפ זיא טעברַא יד

 ילַאב עקבַא ןוא ןאראוו ןעוועג ָאד ןענייז ןרידַאגירב .עמרָאנ ַא טעטכילפרַאפ

 יד טָא טימ רעגעצ עצנַאג ןעװעדַאלנָא ןעמ טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .יקספוט

 גנודָאל יד זַא ,טריסַאּפ טָאה לָאמ ךס ַא ףקַארַאב יד ןופ ןלייט עקיטרַאפ

 ןבירטעגסױרַא טָאה'מ .קיטנוז -- געטיורּפָא ערעזדנוא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 יו ןעװעדָאלנָא ןפרַאד ןענָאגַאװ יד טגעלפ ןעמ ןוא רעגַאל ןצנַאג םעד

 רעד ייב תורצ ןוא תוכמ ןייק טלעפעג טינ טָאה'ס זַא ,רָאלק -- ןטסלענשמַא

 קלָאט ןייק לָאז ןעמ זַא ,ןלייט יד ןעיירדעצ ױזַא ןעמ טגעלפ ייברעד ,גנודָאל

 ,ןייגרעד ןענעק טינ

 "ןָאטעב יד ןעוועג זיא ןעגנוליײטּפָא עטסקיצומש ןוא עטסרעווש יד ןופ ענייא

 ןטנעמַאדנופ ,ןשזַאדנילב וצ לגיציןָאטעב טעברַאעגסױא טָאה'מ ּוװ ,גנולײטּפָא

 טימ ןסָאגרַאפ ןוא ןרוטַאמרַא טימ ןטכָאלפעג ,לגיצ ןעוועג ןענייז סָאד .וװ .א .א

 ,דמַאז -- ערעדנַא ,טנעמעצ םעד ןּפעלש טגעלפ רעטעברַא לייט ןייא .טנעמעצ

 טנעמעצ םעד טשימעג ןוא ןישַאמ רעד ייב ןענַאטשעג זיא עיטרַאּפ עטייווצ ַא

 טּפעלשעג ןבָאה ןעיורפ יד .ןישַאמ רעד ןופ ָאּפמעט םעד ןטלַאהכָאנ טזומעג ןוא

 יד ןגעלפ ןשיט עסיורג ייב ןשיט יד וצ טנעמעצ ןקיסילפ טימ סעגַארט

 ןרוטַאמרַא ענרעזייא יד ייז ןיא ןסַאּפנײרַא ,סעמרָאפ יד ןלעטשנייא רעטעברַא

 ןָא לגיצ יד טכַאמעג הרבח ןבָאה טייצ עסיוועג ַא .טנעמעצ טימ ןסיגרַאפ ןוא
 -קיטש ףיוא ןרָאװעג ןכָארבעצ געוו ןיא ןענייז לגיצ טימ רעגעצ עצנַאג ,ןרוטַאמרַא

 ,ןצנעװקעסנָאק טימ טָארדעג טָאה'מ ,לַאדנַאקס רעסיורג ַא ןכָארבעגסױא זיא'ס ,ךעל

 טנכייצעג זומ לגיצ עקיטרַאפ עדעי זַא ,לעפַאב ַא טימ סָאד ךיז טָאה טקידנערַאפ
 שזַאטַאבַאס םעד ןעמ טָאה ,הרירב ןיאב .רעטעברַאסױא ןופ ןעמָאנ ןטימ ןרעוו

 ,גנַאל מ"צ 60) ערעווש ןוא עסיורג ןעוועג ןענייז לגיצ יד ,ןלעטשּפָא טזומעג

 טָאהמ .טנעמעצ טימ רעגעצ עצנַאג ןעמוקעגנָא ןענייז רדסכ .(קיד מ"צ 5

 ןענָאגַאוװ יד ןענעדָאלסױא םוצ רעגַאל ןצנַאג םעד ןבירטעגסױרַא טפָא רעייז

 ןוא עטכַאװשעגּפָא .שממ עגרָאטַאק ןעוועג סָאד זיא ןשטנעמ ערעזדנוא רַאפ

 ךיז ףיוא ןּפעלש טפרַאדעג ןבָאה ,סיפ ענעלָאװשעג טימ ,עטרעגנוהעגסיוא

 רעד ,אשמ רעד רעטנוא ןלַאפ ךיא געלפ לָאמליפ .טנעמעצ קעז עקידָאליק'0
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 טעברַא ַאזַא ןופ .חצר-תוכמ ןגָאלשעג ןבָאה סעקעי יד ןוא ןסירעצ ךיז טָאה קַאז

 ,עכלעזַא ןעוועג ןענייז ךעלריטַאנ .רעקידעבעל ַא ןעמוקקירוצ םיוק ךיא געלפ

 וצ ןעמענ ןגעלפ עקרַאטש יד .ליּפש-רעדניק ַא ןעװעג סָאד זיא ייז ייב סָאװ

 ןיא טנעמעצ קַאז ַא ןגָארטעג ןבָאה ןעיורפ ,לָאמ ַא ףיוא טנעמעצ ךעלקעז 2

 ןסיירעצ רימ ןגעלפ ,ןעזעג טינ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו .סעגַארט ףיוא -- ןעייווצ

 רעד ןיא ןרידַאגירב .טנעמעצ םעד ןופ לת ַא ןכַאמ ןוא קעז רעקילדנעצ

 ןַאמרעטלע ,ןַאמבײל :טייצ רעד ןיא ענעדיײשרַאפ ןעוועג ןענייז גנוליײטּפָא

 ,לאיפמאלאג המלש ןוא לאז סקַאמ ,שטיווָאברוט ,ביורטנייוו

 רעטעברַא-טרַָאּפסנַארט

 טימ ןטרָאּפסנַארט עסיורג ןעמוקנָא סױאיגָאט ןייא-גָאט ןגעלפ רעגַאל ןיא

 ןענעז סע ןוא ןעגנולײטּפָא ערעדנוזַאב יד רַאפ ןלַאירעטַאמ ענעדיישרַאפ

 םוצ .ןכַאז עטקיטרעפעגסיוא טימ ןטרַאּפסנַארט ןרָאװעג טקישעגסױרַא דנַאנַאכָאנ

 עדַאגירב א ןרָאװעג ןפַאשעג ןזיא ןענָאגַאװ יד ןענעדָאלּפָא ןוא ןענעדָאלפיוא

 שממ ןעװעג ןענייז סע עכלעוו ןשיוװצ ,רעגַאל ןיא ןשטנעמ עטסטנוזעג יד ןופ

 ןיטור ןוא טייקטכייל יד ןרעדנּוװַאב ןוא ןייטש טפָא ןגעלפ ןשטייד יד .םירוביג
 ןעועג סָאד ןענייז בור'ס .תואשמ עטסרעווש יד ןביוה םייב ןשטנעמ יד ןופ

 יטרָאּפסנַארט טימ ןעמונרַאפ ךיוא טייצסנדירפ ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 ?עקרַאטש, עּפורג ענעפורעג-יוזַא יד טעדליבעג ייז ןבָאה רעגַאל ןיא .ןטעברַא

 :טרעהעג ןבָאה ייז וצ

 (קינטָאלּפ רעקעב רעד לרעב 3 (טוואטאי עילימַאפ) יאבג עקרעב }41
 עקײקַאמ -- ץרַאװש עקמהרבא (4 עקרוא רעדורב ןייז (2
 -סעקוװעלָאכ ןיא טעברַאעג ךָאנרעד) ןאשזורפ עקסּפעש 3
 (קירבַאפ : עילימַאפ) עקשורטעּפ עקרעב 4

 ןוז ןייז -- ץרַאװש לקצַאכ (5 (סילעירסַאק
 -רעטסוש ןיא טעברַאעג רעטעּפש) (ןייטשרעבליז) רעיורט רעד עלעטָאמ (5

 (קירבַאפ -נעזדָארג) רענעגושמ רעד עקבייל
 י-רַאעג טשרעוצ) דוד ןַאמרעטלע 6 (יקס

 (ןָאטעב ןיא טעב ,יקסווָאקיילימ) רענייגיצ עקמערבַא (
 (ןיטָאלז) רערָאנש רעד עקנאמ 7 (רעגָאװש סיאבג עקרעב

 טנַאיצילָאּפ ןעוועג) ָאריּפַאש עקלומ (8 רעקַאק רעד -- ריקס קילעע (8
 ןסירעגפיוא ,ָאטעג רענליוו ןיא (רעגָאװש רעטייווצ רעד)

 יסױרַא יד ייב ענילעמ רעזדנוא (סעדיורב) ךרַאּפ עקמערבַא (
 ןגָאלשעג ,דנַאלטסע ןיא ןעגנוקיש | :עילימַאפ) עלעבָאק יד עקסָא (0

 ןעמונעג טָאה יז ןעוו ,ןעמַאמ ןיימ (בצק ַא ,שיאַאי
 (ךימ ןעמענוצ םייב ןענייוו (שטיוורוג רתלא) ערומַאס 1

 ןוא } קישטלע ןיוועל (9 ןוז ןייז -- ךענעה ערומאס 2
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 טסיטרַא רעד זיא רעגַאל ןופ םישדח ירַאעג רעירפ) קעינעב ביורטנייוו 0

 טנַאיצילָאּפ סיוא ןרָאװעג רעכַאילב יתבש (ןָאטעב ןיא טעב

 רעד טָא ןיא ןטעברַא קעװַא זיא ןוא רעטעברַא-טרָאּפסנַארט יד ןופ רידַאגירב

 .עדַאגירביטרָאּפסנַארט עטצעל יד ןיא .סעזָאמ קינּפַאװ ןעוועג זיא

 ןכַאמ וצ קירבַאפ ַא רַאפ ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא קַארַאב רעטלּפָאט ַא

 סעקוװעילַאכ יד ןכַאמ ןעמ טגעלפ קירבַאפ לייט ןייא ןיא ,סעּפמולק ענרעצליה
 ןעמ טָאה קירבַאפ לייט ןטייווצ ןיא ןוא ,טנעזערב רעדָא ,רעדעל , ןטוט ןופ

 טימ ןעזרַאפ ןעוועג זיא קירבַאפ יד .ןדָאּפס ענרעצליה יד וצ טּפעלקעגוצ סָאד

 קילדנעצ עכעלטע טעברַאעג ןבָאה ָאד .ןטעברַא ײלרעלַא וצ ןענישַאמ עטוג ךס ַא

 ןגעלפ ייברעד ןוא םערַאװ ,ןייר ,קיטכיל -- ןעגנוגנידַאב עטוג ץנַאג ןיא ןדיי

 ןענייז ָאד .רעדעל רעד םורַא .סעירוװַאמ יד ןופ טלעג ךס ַא ןכַאמ עקינייא

 יז ןופ ,רעדעל עטרַאה ןוא עכייוו עטסרעייט יד טימ סעדַאלקס עסיורג ןעוועג

 ןשטייד יד רַאפ לוויטש עקיסַאלקטשרע ךס ַא ןרָאװעג טענרַאעגסיױא ןענייז

 ,שטיוועלעדנעמ ןעוועג זיא רידַאגירב

 עקיסַאלקטשרע ןַא ןעוועג טנדרָאעגנייא זיא זיוה טרעיומעג סיורג ַא ןיא

 טָאה יירעלשיט יד .טעברַא רעד וצ ןענישַאמ עטוג ךס ַא טימ ,יירעלשיט

 ;ןשטייד ןוא ןעגנילטפעה רַאפ ךעלטעב יװ ,ןכַאז ענעדיישרַאפ טעברַאעגסיוא

 טכַאמעג ךיוא ןענייז טרָאד :ןקַארַאב עשישטייד רַאפ סרעמלַא ,קנעב ,ןלוטש

 יד רַאפ קיטשילבעמ ענייש ,עטוג ,סעּפמולק יד וצ ןלייט ענרעצליה יד ןרָאװעג

 טעברַאעג ןבָאה ייברעד .ןקַארַאב עלַא וצ רעטצנעפ-ןריט ,טַאוװירּפ ןשטייד

 ןיא עיצקודָארּפ ַא טרָאװ ןייא טימ .תוכאלמיילעב עקיסַאלקטשרע עכעלטע

 ןוא סעטָאנ -- ןעװעג ןענייז רעלשיט יד ייב ןרידַאגירב .רעגייטש ןרעסערג

 ,סעקשיפ

 רעמיצ ןסיורג ַא ןיא זיא ,יירעלשיט יד ןעוועג זיא'ס ּוװ ,ןינב ןבלעז ןיא

 רעד ,ןעגנוגנידַאב עטוג ןיא טעברַאעג ןבָאה ָאד .טַאטשרַאװ-יירעלַאמ א ןעוועג

 ןוא ןארפע -- רָאטַארָאקעדירעטַאעט ןוא רעלָאמ-ןדליש ענליוו ןיא רעטנַאקַאב

 רַאפ רעדליב ךס ַא ןלָאמ טגעלפ טומ לדוי .טומ לדוי -- רעלטסניקירעלָאמ רעד

 ןסע וצ טוג טַאהעג קידנעטש ןארפע ןוא רע ןבָאה םורַא ױזַא ןוא ןשטייד יד

 ןעוו ,רעטניוװ ןצנַאג םעד .ןשטנעמ עטנעגילעטניא ,עליטש -- עדייב .ךס ַא ןוא
 ןוא ןעיינש ןיא ,סַאג רעד ףיוא טעברַא רעד ייב טרעטצניפעגּפָא ןבָאה רימ

 וצ ןּפַאכנײרַא ךיז רעטעברַא ענעריורפעגסיוא עשידיי ךס ַא ןגעלפ ,סעכורעיוװַאז
 .םעטָא םעד ןּפַאכּפָא ןוא ךיז ןעמערַאװנָא ,ןטַאטשרַאװ יד ןיא "םירסיק, יד

 ,עטַארעצ רעדָא ,רעדעל טרָאס ַאזַא
 ,ןענעבנג טושּפ רעדָא ,"ןריניבמָאק, 2
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 ןיא ןייז טזָאלעג ןוא ךיז וצ טעילוטעגוצ קידנעטש ךימ ןבָאה טומ ןוא ןַארפע

 םייב ןטלַאהרעד שממ טָאה סָאד .טנעקעג רָאנ טָאה'מ לפיוו ,גנַאל ױזַא טַאטשרַאװ

 יז טָאה ןעמ ביוא ,לפָאטרַאק רָאּפ ַא ייז ייב ןקַאבּפָא ןעמ טגעלפ ,בגא .ןבעל

 ;זדנוא טימ ףיוה ןייא ףיוא ענליוו ןיא טניוועג טָאה ןארפע .טַאהעג רָאנ

 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעטכעט ערעזדנוא ןגעוו ןסעומש קידנעטש ןגעלפ רימ

 רעד ךָאנ .ןרָאװעג ןסירעגקעװַא זדנוא ןופ ןענייז עדייב ןוא רעטלע ןייא ןיא

 ןיטסיטרַא סלַא ,שזדָאל ןיא רעטכָאט סנָארפע ןפָארטעג ךיא בָאה גנואיירפַאב

 ' ,רעטַאעט ןשידיי ןופ

 ּוװ ,יירעשעוו עסיורג א ןעוועג ךיוא זיא טעלּפמָאק-םינינב ןבלעז ןיא

 טפרַאדעג ייז ןבָאה לכ-םדוק .ןעיורפ עשידיי ךס ַא טעברַאעג רעווש ןבָאה סע

 ןבוהעגנָא ךיוא ייז ןבָאה טייצ רעד טימ .ןסור ,ןטסע ,ןשטייד ןופ שעוװ יד ןשַאוו

 ןעוועג ,רענעמ זדנוא רַאפ זיא ןשַאוװ-שעװ סָאד .ןדיי רַאפ שעוו יד ןשַאװ וצ

 ערעייז טימ ןבעג הצע ןַא טכייל ךיז ןגעלפ ןעיורפ .םעלבָארּפ רעווש א רעייז

 וו .א .א סעקשוּפ ענעכעלב ןיא טכָאקעג ,ןשַאוװעג ןיילַא רימ ןבָאה בור'ס .שעוו

 עטנַאקַאב .ןבעל ץנַאג רעזדנוא יוװ םינפ ַאזַא טַאהעג טָאה ןשַאוװ-שעו רעזדנוא
 לסיב ַא ןשַאװסיױא טימ רענעמ ןפלָאהעג טפַאשטניירפ סיוא לָאמלייט ןבָאה ןעיורפ

 שעװ רימ טָאה לָאמ רָאּפ ַא .טיורב לקיטש ַא רַאפ ןשַאװ ןגעלפ ערעדנַא .שעוו

 ןוא דָאב-ןעיורפ ןיא טעברַאעג טָאה סָאװ ,ַאקסװָאטסושזב יורפ יד ןשַאװעג

 עסיורג יד ןריזינַאגרָא ןכָאנ ןכָאק וצ ּוװ ןוא רעסַאװ סייה טַאהעג קידנעטש

 עכעלטע טרָאד ןשַאװ םוצ ןבעגעג שדוח ןיא לָאמ ןייא רימ ןבָאה יירעשעוו

 רעד ןופ ןירעריפ יד .גנורעטכיילרַאפ עסיורג ַא ןעוועג זיא סָאד ןוא ךעלקיטש

 ,שטיװָאנכַאש ַאזָאר יורפ יד ןעוועג זיא יירעשעוו

 טעברַאעג ןבָאה'ס ּוװ ,יײרעסָאלש עסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא ןינב ןבלעז ןיא

 י-ןישַאמ עלַא ןטכירַאפ ָאֹד ןגעלפ יז .תוכאלמ-ילעב עשידיי עקיסַאלקטשרע ךס ַא

 יירעסָאלש רעד טימ .ןטעברַא עטריצילּפמָאק ענעדיישרַאפ טכַאמעג ללכב ןוא ןלייט

 ןטַאטשרַאװ-ַָאטעג יד ןיא טעברַאעג ךיוא טָאה רע ,ןַאמבייר טריפעגנָא טָאה

 רעד טימ ןוא טלַאטשעגטוג טריפעגנָא טָאה גנולײטּפָא-רוטַאמרַא רעד טימ
 .ןעזייא -- יירעדימש

 רעקינכעטָארטקלע רַאפ טַאטשרַאװ א ,טייז א ןיא ,ןענופעג ךיז טָאה טרָאד

 עטוג עקינייא ייז ןשיוצ .ןַאמ 15 ַא טַאהעג טָאה גנולײטּפָא יד ,ןטסידאר ןוא

 ןשטייד ייב רָאנ ןעוועג ,ךעלדנעטשרַאפ ,ןענייז ןטַארַאּפַא-ָאידַאר .רענעמכַאפ

 טעברַא רעד טָא ייב .ןטכירַאפ סרעטסיימ עשידיי ןגעלפ ענערָאװעג עילַאק יד

 גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,רעגַאל ןיא ןבעגעגרעביא ייז ןוא ןסעיינ עלַא ןרעה ייז ןגעלפ

 ןבָאה רעקינכעטיָאידַאר יד :טנעדיצניא רעקידנגלָאפ ןעמוקעגרָאפ זיא טימרעד

 םייב ,ןבעל ןטימ ןריקיזיר ייז לייוו ,טיורב ערטסקע ןבעג ייז לָאז ןעמ ,טגנַאלרַאפ
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 רעקינכעט רעטלַא רעד טניווועג טָאה רעמיצ ןיא זדנוא ייב ,ןטַאקינומָאק יד ןרעה

 ןטוג ַא רָאג טַאהעג טָאה לגניי סָאד טָא .לדנוז םעניילק ןייז טימ יקסווַאיזדנעב

 יקסווַאיזדנעב .ןטַאקינומָאק עלַא ןבעגרעביא יונעג רעייז טגעלפ רע ןוא ןורכז

 גנוניױלַאב ערטסקע ןַא ןגעוו סעומש ַא טריפרַאפ רעמיצ ןיא זדנוא ייב עקַאט טָאה

 ןעמענּפָארַא טינ ןעק'מ זַא ,ןזיװעגנָא םיא ןבָאה רימ .רעמענּפָא-ָאידַאר יד רַאפ

 ןיא ןענייז ןבעל ןטימ .ןבעגקעװַא ייז ןוא טיורב עיצרָאּפ רענדיב סנדעי ןופ

 טימ טינ ללכב ךיז ןריסערעטניא סעקינרעגַאל ךס ַא .טלעטשעגנייא עלַא רעגַאל

 םעד םורַא ןכַאמ ןוצ ןיילַא ייז רַאפ ךעלרעפעג טפיוהרעביא זיא'ס ןוא סעיינ

 טמיטשַאב ייז טָאה רעצלעמ זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .למוט ןסיורג וצ ַא ןינע

 רעצנַאג רעד זיא ןגעווטסעדנופ .ךָאװ עדעי טיורב ןופ עקיַאּפ -בָאגוצ ַא ןבעג וצ

 טָאה'מ סָאװ ,םעד בילוצ עקַאט גָאט ןייא ןיא ןעמוקעגמוא ,וצרעטעּפש ,רעגַאל

 ףױא עוויסנעּפָא עשיסור עסיורג יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע זַא ,טסּוװעג טינ

 ,טנָארפ רעווראנ רעזדנוא

 ןפרַאד ןגעלפ ייז .רעקינכעטָארטקעלע יד ןעוועג ןענייז לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא

 ןעגנילשנייא טגעלפ רעגַאל רעד סָאװ ,עיגרענע עשירטקעלע יד ףיוא ןסַאּפּפױא

 ייוצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע זַא ,טריסַאּפ לָאמַא עקַאט טָאה ,ליפ רעיײיז

 לעּפַא ןפיוא טָאה רעריפירעגַאל רעד .ןרעדנַא ןכָאנ רענייא -- ןסולשצרוק

 םוצ ןדנובעגוצ ךיילג ןוא רעקינכעט יד ןופ דלוש יד זיא סָאד זַא ,טרעלקרעד

  ןבעג םיא ןסייהעג ,(ןַאמטנעמיד רעדָא) ןייטשטנעמיד רעקינכעט םעד "קָאב,

 ךיז טעוו סע ביוא ,ןסישרעד םיא טעװ רע זַא ,טרעלקרעד ייברעד ןוא ץימש 5

 ,?שזַאטָאבַאס, ַאזַא לָאמַאכָאנ ןרזחרעביא

 עקרַאטש יד טָא ןוא קיטכיל רעייז ןעועג רעגַאל ןיא זיא ללכ ךרדב

 .ןסולשצרוק יד ןופ הביס יד ןעוועג עקַאט זיא גנודָאלרעביא

 .רעמאר -- ןעוועג זיא עּפורג רעד ןופ רידַאגירב

 ,טַאטשרַאװ-רעדיינש ַא ןענופעג ךיז טָאה קַארַאב ןטיובעגפיוא-לעיצעּפס ַא ןיא

 רַאפ לעיצעּפס ,סעכָאלעמלַאב עשידיי עקיסַאלקטשרע טעברַאעג ןבָאה סע ּוװ

 ייס ,רעדיילק ערעייט ,עינ רועיש ַא ןָא ןעיינ ייז רַאפ ָאד טגעלפ'מ .ןשטייד

 רעזייה יד ןיא ךיז וצ ןרָאװעג טקישעגקעװַא זיא ץלַא .עליוויצ ייס ,עשירעטילימ

 .אא ןידרעװט ,ןיועל ,טאגאמ :רעדיינש יד ןבָאה טעברַאעג .,דנַאלשטיײד ןיא

 .יוועל ןעוועג זיא רידַאגירב

 ,סרעטסוש עשידיי 10 ַא ייב טעברַאעג ןבָאה סרעדיינש יד טימ ןעמַאזוצ

 עטסנעש יד ןבעגסױרַא ךיוא ןגעלפ ייז .סעכָאלעמלַאב עטוג רעייז ייז ןופ עקינייא

 .ןָאעלָאּפַאנ -- ןעוועג זיא סרעטסוש יד ייב רידַאגירב .ןשטייד רַאפ רָאנ ןוא טעברַא

 ןופ דילגטימיטַארנדוי .וועג) ןַאמשיפ ,יקסרעזעי רעטסוש רעד :טעברַאעג ןבָאה'ס

 .א .א (ָאטעג רענליוו
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 ןבָאה ייז .ןבעל קיאור ַא טַאהעג ןבָאה סרעטסוש יד ייס ,סרעדיינש יד ייס

 יד ןופ ןעמוקַאב ןבָאה ןוא ןטַאטשרַאװ עמערַאװ ןוא עקיטכיל ןיא טעברַאעג

 יו ןעזעגסיוא ,ןָאטעגנָא ןייר קידנעטש ןעוועג ןענייז ייז .תונתמ ךס ַא ןשטייד

 סלַא ןזיװעגסױרַא עקַאט ָאד ךיז טָאה הכאלמ .ןדירפוצ ןוא טַאז --- ןשטנעמ

 ערעטלע יד .טסַאג רעטּפָא ןַא ןעוועג ךיא ןיב ןטַאטשרַאװ עקיזָאד יד ןיא .הכרב

 ייז ןוא גנוגעװַאב-רעקרעװטנַאה רעד ןופ טנעקעג טוג ךימ ןבָאה תוכאלמיילעב

 ירעדיינש ןיא טּפַאכעג רעטעטינַאס רעד ךימ טָאה לָאמניא .ןפלעה רימ ןגעלפ

 טרעהעגפיוא טינ בָאה ךיא רעבָא ,ןגָאלשעצ ןוא טעגרהעצ ךימ ,טַאטשרַאוװ

 ןטנעילק עניימ וצ ןייגוצניירַא טרָאד

 רידַאגירב .גנוליײטּפָאײוב -- ןקלַאב-עקעד ַא ןעוועג ךָאנ זיא רעגַאל ןיא

 ר"ד רידַאגירב -- גנולײטּפָא-סגנומוצרַאפ-טָארד א ;ןסינ קילאנא ןעוועג זיא

 רעד ףױא ןטעברַא ןייג טגעלפ רעטעברַא עיטרַאּפ עסיורג ַא ,יקסווָאנרַאק

 ,גרובזניג לדוי ,ןייוו השמ -- ןעוועג ָאד ןענייז ןרידַאגירב .,יײסָאש ןפיוא ,עקערטש

 ,רעדירב ייוצ ןעוועג ןענייז ייז) יקסמילַאזורעי קילעז ןוא טאילק עשַארבַא

 סעדַאלקס"ןזיר ןעוועג ךיוא ןענייֵז רעגַאל ןיא .(ענליו ןופ רעכַאמ-עקשטנעה

 ןופ .ןטסע רָאנ ןטעברַא ןגעלפ טרָאד ,ןלַאירעטַאמ ערעייט ענעדישרַאפ טימ

 רעד ייב טָאה רעכלעוו ,סנעג ןָאמָאלַאס -- רענייא רָאנ ןעוועג טרָאד זיא ןדיי

 ןטסע יד טימ ןטפעשעג עסיורג טכַאמעג טייהנגעלעג

 עטסיק-עקלאנגייס

 .גנולײטּפָא עיינ ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא רעגַאל ןיא זיא 1944 גנילירפ ןיא

 ,עקלַאנגיס -- ןפורעג סָאד ןבָאה רימ .עטסיקילַאנגיס :סָאד ןעמ טָאה ןפורעג

 ןקיזיר ַא .סענימירעסַאװרעטנוא ןופ עיצקודָארּפ עסיורג ַא ןעוועג זיא סָאד

 ןלעטשסיוא טגעלפ ןעמ עכלעוו ףיוא ,סעגָאלדָאּפ טימ טגיילרַאפ ןעמ טָאה ץַאלּפ

 ערעוװוש טלעטשעגניײרַא ןעמ טָאה סעמֹרָאפ יד ןיא .סעמרָאפ ענרעזייא ,עסיורג

 ןסָאגרַאפ ןענייז סעמרָאפ יד .רעטעמ ייווצ רעכעה ףיוא ,ןרוטַאמֹרַא ענרעזייא

 -- שטייד ַא ,רעקינכעטָאריּפ ַא טגעלפ ןַאד ןוא טנעמעצ ןקיסילפ טימ ןרָאװעג

 ,ןָאט א ןגעוו טגעלפ עבמָאב- ןטסַאק ַאזַא .ןעמזינַאכעמ-סיירפיוא יד ןלעטשניײרַא

 טקיטפעשַאב ןענייז ,טכַאנ ןוא גָאט ןרָאװעג טריפעג זיא עכלעוו ,טעברַא רעד ייב
 -רעסיוא ןַא ןעוועג זיא טעברַא יד .ןעיורפ ןוא רענעמ טרעדנוה עכעלטע ןעוועג

 .ָאּפמעט ןלענש קיטלַאװעג ַא ייב ךעלכעזטפיוה ןוא עקיצומש ,ערעווש ךעלנייוועג

 ,הער-היח א ,רענעגושמ ַא ,רעדליוװ ַא ,שטייד ַא טריפעגנָא טָאה טעברַא רעד טימ
 ןַא טימ ,עיורפ ייס ,רענעמ ייס ,ןגָאלש רע טגעלפ טייקיניילק רעדעי רַאפ

 ןבָאה תולוק עדליוו ענייז .טױטיבלַאה ןגיל ןביילב ןזיב ,ןקעטש םענרעזייא

 םיא רימ ןבָאה "סקיפיצורק, .רעהפיוא ןָא ץַאלּפ ןצנַאג ןרעביא טרעהעג ךיז
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 ןענייז ןטעברַא עלַא ,ןעמָאנ ןקיזָאד ןטימ ןעלדיז ןקידנעטש ןייז בילוצ ,ןפורעג

 טזומעג ןעמ טָאה ,טנעמעצ םעד ןופ ןישַאמ-שימ רעד ייב .ענשזרָאטַאק ןעוועג

 ןלעטשפיונוצ םייב :ןישַאמ רעד ןופ ָאּפמעט-סטעברַא ןלענש םעד ןטלַאהכָאנ

 .ןרָאװעג ןסירעגסיוא טושּפ רעטעברַא יד ןענייז ,סנטסַאק ענרעזייא ערעווש יד

 ערעזדנוא ןענַאװ ןופ .טנעמעצ ןקיסילפ ןטימ סעגַארט ןגָארט ןגעלפ ןעיורפ יד

 לָאמ רָאּפ ַא .למיה ןיא טָאג ןייא טסייוו -- תוחוכ ליפיוזַא ןעמונעג ןבָאה ןעיורפ

 רימ .ןעיורפ טימ ןעמַאזוצ טנעמעצ סעגַארט ןגָארט וצ ןעמוקעגסיוא זדנוא זיא

 ןענייז טעברַא רעד ייב .ָאּפמעט רעייז ןטלַאהנָא טנעקעג טינ ןפוא םושב ןבָאה

 טָאה רעמוז .ןעיורפ ערעטלע יו טוג ױזַא ,ךעלדיימ עגנוי טקיטפעשַאב ןעוועג

 טעברַאעג טָאה טכיש עטייווצ יד .גָאטײב 12 זיב טכַאנייב 2 ןופ טעברַאעג ןעמ

 ןלַאפעגניירַא ךיא ןיב טעברַא רענשזרָאטַאק רעקיזָאד רעד ןיא .10 זיב 12 ןופ

 קיטליגדנע ןיוש טָאה טעברַא יד .ןלָארַאק ןופ קעװַא ןיב ךיא יו םעדכָאנ

 ךיא .רעצעלק יװ ןרָאװעג ןלָאװשעג רימ ייב ןענייז סיפ יד .ןרָאי עניימ טצריקעג

 בילוצ ,ערעטנוזעג ןוא ערעגניי ליפ יד רַאפ רעטש ַא ןעוועג זייוונטייצ ןיב

 -ודָארּפעגנָא רימ ןבָאה םישדח עכעלטע יד רַאפ .טעברַא רעד ייב טײקכַאוװש ןיימ

 רעייז ַא ןעוועג סָאד זיא ,טנייש סע יװ .סעבמָאב עכלעזַא טנזיוט עכעלטע טריצ

 ,סעיצקעּפסניא יד ןופ ןעז רימ ןגעלפ סָאד .ןשטייד יד רַאפ גנוליײטּפָא עקיטכיוו

 ןבָאה גנוליײטּפָא רעד ןיא ,רעגַאל ןיא ןעמוקרָאפ טייצ וצ טייצ ןופ ןגעלפ סָאװ

 ,טקרעמַאב טינ רעבָא ןבָאה רימ .טסגנעלמַא יװ ןטלַאהרַאפ ןשטייד יד ךיז

 ךָאנ .סעבמָאב יד טימ ןענַאגַאװ טקישעגסױרַא ןבָאה זיא סע ןעוו לָאז ןעמ זַא

 ,טרָא ןבלעז םעד ףיוא ןייטש ןענופעג סעבמָאב עלַא רימ ןבָאה גנואיײרפַאב רעד

 עיצקודָארּפ-סעבמָאב עצנַאג יד זיא ,טנייש סע יו .טלעטשעגנָא ייז ןבָאה רימ ווו

 עטריסערעטניארַאפ ערעדנַא ןוא ?סעקינטדָאט , יד דצמ ףָאלב רעסיורג ןייא ןעוועג
 ןפיוא ןייג טינ ןוא רעגַאל ןיא סעיציזָאּפ ערעייז ןטלַאהוצנייא ידכ ,ןשטייד

 ,טנָארפ

 עקלאנגיס רעד ייב עדַאגירב-רעדניק

 ןיא רעדניק עפורג עסיורג ַא ןעוועג טקיטפעשַאב זיא עקלַאנגיס רעד ייב

 ןוא אדנעוואג ץרעה -- ןעוועג ןענייז ןרידַאגירב ערעייז .רָאי 14 זיב 8 ןופ רעטלע

 ןעיירפ ןרעטנוא ןרעטצניפּפָא ןגעלפ ךעלרעדניק עניילק עקזָאד יד .ןירַאגַאז

 ןעוועג ןענייז ייז .עסיורג זדנוא טימ ךיילגוצ טעברַא רענשזרָאטַאק רעד ייב למיה
 ענרעזייא יד טגנערבעג ייז ןבָאה ײרעסָאלש ןופ .ןרוטַאמרַא יד ייב טקיטפעשַאב
 ךעלעצײלּפ עשרעדניק ערעייז ףיוא .ןדניבסיוא סָאד טקידנערַאפ ןוא ןעגנַאטש

 עמרָאנ ַא טַאהעג ןבָאה עלַא ,סנטסַאק יד וצ ןרוטַאמרַא ערעווש יד ןגָארט טזומעג

 ןגעלפ ייז ןעוו ,רעירפ ןזָאלּפָא טפָא ןעמ טגעלפ ךעלרעדניק יד .טעברַא רעד ייב
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 רעד ייב לדנוז ןיימ טימ ןעזעג ךיז ךיא בָאה טפָא רעייז .עמרָאנ רעייז ןקידנע

 ,טסיירט קיטש ַא ןעוועג זדנוא רַאפ זיא סָאד ןוא טעברַא

 לַאֿפ-קילגמוא ןַא ךימ טפעױט סע

 ןזָאלעגּפָארַא לָאמנייא ךיא בָאה ,סנטסַאק ענרעזייא ערעווש יד קידנּפעלש

 סופ רענעלָאװשעג ךיוא ױזַא רעד .סופ ןיימ ןָאטעג ץעז ַא טָאה סָאװ ,ןטסַאק ַא

 ןבָארג ןופ לגָאנ רעד ּפָארַא וליפַא רימ זיא'ס ןוא ןרָאװעג ןּפָאלרַאפ רעמ ךָאנ זיא

 עשידיי יד .עירָאטַאלובמַא-רעגַאל ןיא טקישעגּפָא ךימ טָאה שטייד רעד .רעגניפ

 ףיוא טינ וליפַא טעברַא ןופ ןעיײרפַאב טלָאװעג טינ רעבָא ךימ ןבָאה םיריוטקַאד

 ,?טינ יז ןענעק, ןימַאלוגער ןטיול זַא ,קידנגָאז ,גָאט ןקיצנייא ןייא

 ,טליפעג ךיא בָאה ,טעברַא רעד וצ ןייג טפרַאדעג ןגרָאמ ףיוא בָאה ךיא ןעוו

 ךיא ןוא טינ ךימ ןעיײרפַאב םיריוטקָאד יד :ףוס ןיימ ךיז טרעטנענרעד סע זַא

 וצ סָאװ קידנבָאה טינ .טיוט רעד יו רעטיב -- ןלעטשּפָארַא טינ סופ םעד ןעק

 ןײרַא זיא עירָאטַאלובמַא ןיא ןעוו ,טנעמָאמ םעד טצונעגסיוא ךיא בָאה ,ןרילרַאפ

 ערעזדנוא רעביא סָאבעלַאב רעשיטקַאפ רעד -- שָאטנַא רעטעטינַאס רעד

 ענעפָא יד םיא זייוו ,סופ םעד ּפָא לענש לקיוו ךיא ,רעדרעמ ַא ,חצור א -- סנבעל

 ןיא טעברַא רעד ייב טריסַאּפ קילגמוא ןַא טָאה רימ טימ זַא ,םיא גָאז ןוא דנּווו

 ,טעברַא רעד וצ ןייג טינ ןעק ךיא זַא ןוא ?עטסיקילַאנגיס, רעד

 -ַאלובמַא רעד ןופ רעטייל םעד ,ןצנַארעמָאּפ ר"ד וצ רע טגָאז -- ,?ַאי ונ;

 ךימ טָאה ץנַארעמָאּפ ר"ד ...?עגַאט ייווצ ףיוא לרעק םעד יז ןעײרּפַאב, ,עירָאט

 ,ךעלנייוועג יו ,רימ טָאה רעכלעוו ,ןָאסדניקלאז ר"ד ,גרוריכ םוצ טריפעגוצ ךיילג

 יד ןבָאה ,סױרַא ןיא רעטעטינַאס רעד ןעוו .שזַאדנַאב ןטוג ַא רעייז טכַאמעג

 טריקיזיר בָאה ךיא יאמלה ,טרסומעג ךימ םיריוטקָאד-עירָאטַאלובמַא ייווצ ערעגניי

 סואימ רעייז טנעקעג טָאה ריא , :רעטעטינַאס םוצ טקעריד ךיז טדנעוועג ןוא

 לַאפ םעד ןיא טָאה רעטעטינַאס רעד זַא, ,ייז ךיא גָאז ,"טעז ריא , ."ןדיינשּפָא

 זַא ןדערנייא טינ רימ טעוו ריא .ריא יוװ ,טייקכעלשטנעמ רעמ ןזיװעגסױרַא

 ןקיצנייא ןייא ףיוא ןעיײרפַאב ךימ טנעקעג טינ ךעלקריוו ריא טָאה עגַאל ַאזַא ייב

 רעבָא ,טעברַא רעד ןופ ןשטנעמ ןעיײרפַאב טּפָא יז ןגעלפ ןתמא רעד ןיא .?גָאט

 ..טניולעג ייז טָאה סָאד ןעוו טלָאמעד

 ךימ טָאה ןעמ זיב ,טרעטצניפעגּפָא ךיא בָאה ?עטסיקילַאנגיס , רעד ןיא
 -צניפעגּפָא ןדיי טנזיוט ייווצ ןבָאה טרָאד .רעגַאל ןרעדנַא ןַא ןיא טקישעגסיורא

 ,טייצ רָאי ַא טרעט
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 רעגאל ןיא ןעגנוגנידאב-סנבעל יד

 ייווצ ןיא טבעלעג ןבָאה ,רעגַאל םעד ןופ ןעיורפ ןוא רענעמ טנזיוט ייווצ יד

 רעד ךרוד ןרָאװעג טיובעגפיוא ןענייז סָאװ ,ןָאטעב-ןזייא ןופ ןקָאלב עסיורג

 סעדייבעג יד .דנַאלטסע טצעזַאב 1941--1940 ןיא ןבָאה ייז ןעוו ,ײמֹרַא רעטיור

 ןבָאה ןלַאז עקיזיר ייווצ ןיא .קָאטש ןטשרע ןוא רעטרַאּפ ַא ןופ ןענַאטשַאב ןענייז

 עקירעביא יד .(רעמ ךָאנ ןעיורפ יד ייב) ןַאמ טרעדנוה יירד וצ ןענופעג ךיז

 טָאה ךָאד ,גנע ןעוועג ךעלריטַאנ זיא'ס .ןרעמיצ עקידתונכש ןיא ןעוועג ןענייז

 : ןשטנעמ ייווצ רַאפ ךעלטעב -- רעגעלעג ַא ןוא טרָא ןַא ךיז רַאפ טַאהעג רעדעי

 ןוא עקיטכיל ,ענייר ןעוועג ןענייז ןקָאלב יד .ןביוא רעטייווצ ַא ,ןטנוא רענייא

 ןעוו .טיור-רעייפ זיב ןצייהנָא רימ ןגעלפ סנוויוא עשיסור עסיורג יד .עמערַאוװ

 ןײרַא רעגַאל ןיא ןעמוקעג טכענ ןוא געט-רעטניוו ערעווש יד ןיא זיא ןעמ

 טושּפ ןעמ טָאה ,ןטניו עקידיינש יד ףיוא ןעהעש עגנַאל ךיז ןרעגלַאװּפָא ןכָאנ

 -יוב עטסרעייט יד טימ רימ ןבָאה טצייהעג .ןדעױג םעט םעד טליפרעד

 רענייא טינ ןוא רעטערב עטלבוהעג ,עטסעב יד ןגעזעצ טגעלפ'מ -- ןלַאירעטַאמ

 ןדעי ןבָאה סעדַאגירב-ןעיורפ עלעיצעּפס ,ּפעלק טּפַאכעג רַאפרעד טָאה זדנוא ןופ

 ךעלשיטיטכַאנ טכַאמעג ךיז ןבָאה ךס ַא .ןקָאלב יד טמיורעג ןוא ןשַאוועג גָאט

 ענעדיײשרַאפ רַאפ ךעלטסעק טַאהעג ןבָאה רעדיוו ערעדנַא ,ךעלטעב יד ןשיווצ

 ,סענילעמ

 עשירָאזיװָארּפ עסיורג ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןקָאלב יד ןֹופ ףיוה ןפיוא

 טעברַאעג ןבָאה ךיק ןיא .ןכָאק םוצ ןעלסעק טרעיומעגנייא ייז ןיא ןוא סעדייבעג

 ןופ סרעמע ענייר ,עיינ ןיא ןרעו ןבעגעגסױרַא טגעלפ ןסע סָאד .ןעיורפ ךס ַא

 עקידנעטש ןעוועג ןיוש ןענייז סע .ןָאזרעּפ ןעצ רַאפ ןסע רעמע ןַא .ךעלב-קניצ

 יד .סרעמע יד טכַארבעג ענרושזיד רערעדנַא ןַא טָאה גָאט ןדעי ןוא ,ךעלטנעצ

 רעבָא ןסע סָאד ןלייטרַאפ םייב ןעיירעגירק ןעמוקרָאפ ןגעלפ טייצ עטשרע

 ,דילָאס ןעוועג זיא'ס ןוא טבעלעגנייא ךיז ןעמ טָאה רעטעּפש

 ,לּפעט ַא -- עװַאק וצ .לפעל ַא טימ לסיש ַא טַאהעג רעדעי טָאה ןסע םוצ

 סע םגה ,ךעלשטנעמ טריפעג ךיז ללכ ךרדב טָאה'מ וו .א .א סעקשַאנעמ ,רעזעלג

 ,םיאורב ענעזָאלעגּפָא ענלעצנייא ןייק טלעפעג טינ ןבָאה

 רעכלעוו ,רעטעטינַאס רעד ןעוועג זיא ןכיק יד רעביא סָאבעלַאבי-טּפױה רעד
 ,ליומ ןופ ןסיב םעד זדנוא ןופ ןענעבנג ןוא ןריניבמָאק טגעלפ

 יד ןיא רעדעב עשיסור יד ןבָאה ,רעגַאל ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ןעוו

 סעגָאלדָאּפ יד ףיוא םידגב יד ןיא רימ ןענייז ןפָאלשעג .טרינָאיצקנופ טינ םינינב

 ןיימ .ןטיײציָאטעג עטשרע יד ןיא יו ױזַא ,ןרָאװעג טקיזיילרַאפ קרַאטש ןוא
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 רָאטקעּפניזעד ַא ןוא ןשוד ףיוא רעדעב עשיסור יד ןכַאמרעביא ןגעוו טקעיָארּפ

 ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא סָאד ןבָאה טריפעגכרוד רעבָא ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא

 ַאריּפַאש ןמלק ר"ד טעברַאעג ןבָאה דָאב רעזדנוא ןיא .עיצקעטָארּפ טַאהעג

 ןיא .דלָאג ךיוא רעטעּפש ,יקצינדור ןוא יקסלַאװָאק ,םיובלעטייט .וודַא ,(רעטייל)

 ןטימ .רעלדייז ר"ד ןוא רעטשטָאּפ .װ ר"ד טעברַאעג ןבָאה רָאטקעּפניזעד-ןעיורפ

 סָאד .עטעװעטַארעג ןעוועג רימ ןענייז ןרָאטקעפניזעד ןוא רעדעב יד ןעיובפיוא

 ללכב .שירָאטַאגילבָא ןעוועג זיא ,שדוח ןיא לָאמנייא תוחפה לכל ,דָאב ןיא ןייג

 ןוא טזָאלעגּפָא ןרָאװעג ןענייז ךס ַא םגה ,דָאב ןיא ןייג ןרעג רעייז ןעמ טגעלפ

 עטשרע יד ןיא .טייקנייר וצ ןעגניווצ ןעמ טגעלפ עכלעזַא ,דָאב סָאד ןטימעגסיוא

 ןענייז רימ ּוװ ,דָאב ןשיטסע ןיא טריפעג לָאמ רָאּפ ַא זדנוא ןעמ טָאה ןכָאװ

 יצ !זיא סָאד דָאב ןימ ַא רַאפ סָאװ ,טסייװ טָאג, :קערשיטיוט ןיא ןעגנַאגעג

 7! ףעקידעבעל ַא סױרַא ןעמ טעוו

 ןטפעשעג טכַאמעג טרָא ןפיוא וליפַא ןוא עקידעבעל סױרַא רענייז רימ רעבָא

 ערעדנַא רעדָא ,רעדמעהרעביױא עטוג ערעזדנוא רַאפ -- רענָאטסע יד טימ

 ,טיורב ןבעגעג זדנוא ייז ןבָאה ,ןכַאז עטוג

 ףיוא .ןטעזָאלק ענייר ,עקידנעטשנָא ץנַאג טיובעגסױוא ןעמ טָאה קָאלב ןיא

 .ןַאמ-טעזָאלק רעשידיי ַא טסַאּפעגפױא טָאה טייקנייר רעד

 טימ ןעמױרישַאװ עסיורג טיובעגפיוא רעגַאל ןיא ןעמ טָאה טייצ רעד טימ

 סָאװ ,םעלבָארּפ-שַאװ סָאד ןרָאװעג טזיילעג ךיוא זיא םורַא ױזַא .ןענַארק ךס ַא

 ,תורצ קינייװ טינ טפַאשרַאפ ןכָאװ עטשרע יד ןיא זדנוא טָאה

 .טריזַאר ןייז ןעמ לָאז טעברַא רעד ייב זַא ,טגנַאלרַאפ ןבָאה ןשטייד יד

 טעברַאעג ןבָאה סע ּוװ ,יירעריזירפ ַא קָאלב ןיא טנפעעג ןעמ טָאה קעווצ םעד וצ

 ןבעג גנוטכַא ןעמ טגעלפ ךיז ןריזַאר םייב .סרעריזירפ עשידיי עכעלטע

 .דרעב עיורג ערעייז ןקרעמַאב טינ לָאז ןעמ ,ןשטנעמ ערעטלע טּפוהרעביא

 רעמ ןריזַאר ןלעוװו ךיז טגעלפ'מ ןעוו רעבָא ,טסיזמוא ןייז טגעלפ ןריזַאר סָאד

 רעדָא ,סָאריּפַאּפ ַא :שישקַאב ַא טסָאקעג ןיוש טָאה ,ךָאוװ ַא לָאמ ייווצ יו

 ,לבור עכעלטע

 ךָאד ןעמונעגוצ ץלַא זדנוא ייב ןעמ טָאה רעגַאל ןיא ןעמוקנָא םייב םגה

 ךיז ןעמ טָאה רעטעּפש ,ןכַאז לסיב שּפיה ַא ךיז ףיוא טַאהעג ךָאנ רימ ןבָאה

 ןיא ןייג רימ ןגעלפ טעברַא רעד ייב .ערעדנא טפַאשעגנייא זייווכעלסיב

 זיא הלעמ יד .ןורסח ַא ןוא הלעמ ַא טַאהעג טָאה סָאד .ןכַאז ענעגייא ערעזדנוא

 רעכעלשטנעמ ,רעיירפ טליפעג ךיז ןעמ טָאה ןכַאז ענעגייא יד ןיא סָאװ ,ןעוועג

 םידגב יד ךיז ןגעלפ טעברַא רעקיצומש רעד ייב -- ןורסח רעד .רעשיטייל ןוא
 םעד וצ .ןטכירַאפ וצ ייז טייקידנעוװטיונ יד טליפרעד ךיג ןבָאה רימ ןוא ןסייר

 ןוא סרעדיינש ןופ ,ןטַאטשרַאװ 2 ןרָאװעג ןפַאשעג אפוג רעגַאל ןיא ןענייז קעווצ
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 יד רַאפ יװ ,תוכאלמ-ילעב עטוג ןייק טעברַאעג טינ ןיוש ןבָאה ָאד .סרעטסוש

 ןזיוה ןָא ןבילבעג זיא לגניי ןיימ ןעוו .ןעטַאל ןוא ןעלכוטש טגעלפ'מ .ןשטייד

 ךיא רעדייא ,ןגיּפשעגסיױא לַאג יד ךיא בָאה -- (ןטַאטשרַאװ יד ןיא ייז ןסירעצ)

 .קַאז-ץלַאז ַא ןופ טכַאמעג ,ךעלזייה רָאּפ ַא םיא רַאפ ןעמוקַאבסױרַא בָאה

 ןענייז רימ זַא ,טגָאזעג ןעמוקנָא רעזדנוא ייב טָאה רעריפ-רעגַאל רעד שטָאכ

 ךָאד ,.וװ .א .א ןעגנונעכיײצּפָא סיוא ,סעטַאל עלעג סיוא ,ןדיי ןייק טינ רעמ ָאד

 ,גנילטפעה ןדעי רַאפ ןרעמונ טקישעגניײרַא םורַא ןכָאװ רָאּפ ַא ןיא ןעמ טָאה

 רעדעי .ןרעמונ עצרַאװש טימ סעקסַאּפטנװיל עשפיה ןעוועג ןענייז סָאד

 ןופ טייז רעקניל רעד ףיוא רעמונ ַאזַא ןעייננָא טזומעג טָאה גנילטפעה

 -עגנירַא רעמיצ ןיא טָאה ןעמ ןעוו .ינק רעטכער רעד ףיוא ןוא ןטסַאקטסורב

 .רעמונ ןקידלזמ ןייז ךיז רַאפ ןעמונעג רעדעי טָאה ,ןרעמונ לקעּפ סָאד טכַארב

 רעטייווצ ַא ,(ןבעל םוצ -- "יח,) 18 רעמונ םעד ןעמונעג טָאה רָאטקָאד ןייא

 יד ,2/ רעמונ םעד ןעמונעג בָאה ךיא .("יח, לָאמ ייווצ) 26 ןעמונעג טָאה

 ץלַא ןיא ,28 רעמונ םעד ,ןוז רעד ןוא גָאט-סטרובעג סרעטכָאט ןיימ ןופ עטַאד

 ..ןבעל םוצ ןכייצ ןוא ןליוו ַא טכוזעג ןעמ טָאה

 ןעמוקַאב רימ ןבָאה ,עדליוו-טסכעה ַא רָאג ןיוש ,גנונעכיײצּפָא עטייווצ יד

 -- ןרעגַאל עשינָאטסע עלַא ןופ ּפָאק-טּפיױה םעד ןופ ךוזַאב ַא ךָאנ ,1944 ילוי ןיא

 רעד טימ ּפָאק ןופ רָאה יד ןעיורפ עלַא ןרױשעגּפָא טָאה ןעמ .ןאמטאב ר"ד
 ךיז ןבָאה סע .רופיכ-םוי ַא ןעװעג ןַאד ןזיא ןעיורפ יד ייב .עקנישַאמ

 ,טקיאורַאב ייז ןבָאה רימ סָאװ םיוק .סענעצס עקידנסיירצרַאה טליּפשעגּפָא

 ...ןביילב לָאז ּפָאק רעד -- זיא רקיע רעד ,ןסקַאװקירוצ ןלעװ רָאה יד זַא

 טימ סַאּפ ןטיירב ַא ןריושעגסיוא ּפָאק ןטימניא ןעמ טָאה ,רענעמ ,זדנוא

 ןענייז סָאד .זיוה-לוד ַא ןופ ןשטנעמ יוװ ,ןעזעגסיוא ןבָאה רימ ,עקנישַאמ-לונ רעד

 סָאד ייז ןבָאה ךעלנײשרַאװ .ףוס םוצ עקַאט ,םישדח עטצעל ערעייז ןעוועג

 ..ןפיױל ןענעק טינ לָאז'מ ידכ ,טכַאמעג

 קרַאמ רעצרַאוװש רעד

 "טינ רעד ןעוועג זיא רעגַאל ןיא סעיצוטיטסניא עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא

 ןלעיציפָא ןטימ זַא ,רָאלק זיא'ס .קרַאמ רעצרַאוש רעד -- לדנַאה רעלַאגעל

 ,רעגַאל ןיא ןיירַא זיא ןעמ יוװ ךיילג .ןעיצ טנעקעג טינ גנַאל ןעמ טָאה קָאיַאּפ

 טגנערבעג ןבָאה ייז .טײלכַאװ עשיטסע יד טימ ןטקַאטנָאק ןדנובעגנָא הרבח ןבָאה

 ,שעוו עטוג ,דלָאג ןעמוקַאב ןגעלפ ןטסע יד .טיורב -- לכ םדוק ,ןטקודָארּפ
 -הנושמ ןעוועג ןזיירּפ יד ןענייז ןטייצ עטשרע יד .ג.ד .א רעדעל ,קיטשירעדיילק

 ,טיורב ָאליק 4 ןעמוקַאב ןעמ טָאה עבטמ עקידלבורפניפ ענעדלָאג ַא רַאפ .עקיד

 זיא סָאד ,לבור 1000 טסָאקעג טיורב ָאליק ַא געט ענעי ןיא טָאה רעגַאל ןיא
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 ןגעלפ סָאװ ,ןשטנעמ ןעװעג ןענייז סע רעבָא ,עמוס עשיטסַאטנַאפ ַא ןעוועג

 :זײרק-סלדנַאה םעד טרעטיירברַאפ ןעמ טָאה טייצ רעד טימ ,ןלָאצ ןזיירּפ יד

 ערעסערג ַא טפיוקרַאפ ןוא ןטסע לָאצ רערעסערג ַא טימ טלדנַאהעג טָאה'מ

 זיא ץלַא .ןרעגַאל עשטייד יד ןופ ןעמונעג ךיז ןבָאה תורוחס יד .הרוחס לָאצ

 טינ דייר ןייק רָאג טָאה םישדח ייווצ עטשרע יד .ןטסע יד רַאפ לקיטרַא ןַא ןעוועג

 ןענייז ןזיירּפ יד ןעוו .טיורב לבעל ַא טַאװירּפ ןפיוק לָאז ךיא זַא ,ןייז טנעקעג

 ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא טושּפ ןענייז רימ ןוא ןלַאפעג לסיבַא

 יד ןופ ןשָאלַאק עטוג עניימ ןעמונעגּפָארַא בָאה ךיא .טיורב לבעל ַא ןפיוק וצ

 .לדנַאה רעצנַאג רעד ןעמוקרָאפ טגעלפ סע ּוװ ,ןטָארד יד וצ וצ טכַאנייב ןוא סיפ

 טָאה ןַאמכַאװ רעשיטסע רעד ,המוהמ ַא ןכָארבעגסױא זיא לזמילש ןיימ ףיוא

 רעגַאל ןיא קירוצ ןפָאלעגנײרַא עקידעבעל םיוק ןענייז רימ ןוא ןסָאשעגסיוא

 ךיז טָאה לַאטַאפ ױזַא -- שָאלַאק א ןריולרַאפ ךיא בָאה קידנפיול .ןיײרַא

 עליופ עכלעזַא טכַאמעג טפָא ןבָאה ןטסע יד ,ערעירַאק-סלדנַאה ןיימ טקידנעעג

 ןענַאטשטנַא גנילצולּפ זיא ,הרוחס יד ןוא טלעג סָאד ןבָאה ןגעלפ ייז ןעוו :קיטש

 ,הרוחס יד ייס ןביילב ייז ייב טגעלפ ןַאד -- המוהמ ַא ,עגָאװערט עשלַאפ ַא

 ןבָאה סָאװ ,ןטסע עקידנעטשנָא ןעוועג ךיוא רעבָא ןענייז סע ...טלעג סָאד .ייס

 | .דילָאס טלדנַאהעג
 יַאּפמַאק ,ןטפַאשלעזעג-ןעיצקַא ןפַאשעג רעגַאל ןיא ךיז ןבָאה טייצ רעד טימ

 ןטקעריד ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד .תופתושב ןעלדנַאה וצ סעינ

 -רעמ רַאפ ןטקודָארּפ ןפיוק ןגעלפ ,טלעװו רעכעלרעסיוא רעד טימ טקַאטנָאק

 ,דלָאג רעקיטש רעגַאל ןיא טנידרַאפ ייברעד ןבָאה ןוא ןזיירּפ עלַאמרָאנ רעקינייוו

 ןגעלפ ייז ,ןטסילַאטעד עניילק ןעוועג ןענייז ןרענָאיצקַא עסיורג יד טָא םורָא

 ןעוועג ןיוש ןענייז ןטסנידרַאפ ערעייז .סעקינוװַאטרוה יד ןופ הרוחס יד ןעמוקַאב

 0 ,עניילק ץנַאג
 ,שיילפ ,זעק ,רעייא ,רעטוּפ ,טיורב :ןעמוקַאב ןענעק ןעמ טגעלפ רעגַאל ןיא

 ןוא רעניה וליפַא לעמ ,סּפַאנש ,ןירַאכַאס ,רעקוצ ,ךלימ ,לפָאטרַאק ,סטעפ

 ןגעלפ עלַא .לדנַאה רעד ןביהנָא ךיז טגעלפ לעּפַא ןכָאנ ךיילג .דַאלָאקָאש

 ערעייז ייב ןבָאה ךס א .ןפיוק סעּפע יצ ,ןפיוקרַאפ תורוחס ערעייז טימ ןײגסױרַא

 ,ךעלטעב יד ןיא .סָאמ ןוא גָאװ טימ ןעמָארק עתמא טנדרָאעגניא ךעלטעב

 רעד טימ .תורוחס יד ןטלַאהַאבסיױא םוצ סענילעמ ןעוועג ןענייז ,ייז םורַא רעדָא
 סעּפע טװּורּפעג טָאה רעדעי ,ןסקַאװעגסױא קרַאטש רעלדנעה לָאצ יד זיא טייצ

 .טיורב עקיַאּפ ַא ןענידרַאפ וצ ידכ ,ןָאט וצ

 רעגנוה ןיא טעשטומעגּפָא דניק ןטימ ךיז ךיא בָאה תואגחיטכַאניײװ יד זיב

 לבעל ַא לָאמנייא רָאנ טפיוקעגוצ ךיא בָאה טייצ רעצנַאג רעד רַאפ .טיונ ןוא

 רַאפ סָאװ רעבָא .זיירּפ רעטסקיליב רעד ןעוועג זיא סָאד .לבור 660 רַאפ טיורב
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 רָאנ ?טייצ םישדח 3 רַאפ טיורב סעקיַאּפ בָאגוצ ייווצ טַאהעג ןבָאה טרעוו ַא

 :טגָאזעג ןוא שיט ןפיוא לּפעק ןייז טגײלעגקעװַא לדנוז ןיימ טָאה לָאמ ןייא

 .טבעלעגרעביא שיגַארט סָאד בָאה ךיא ."קירעגנוה ןיב ךיא ,וישוטַאט,

 ןכוז ןייג רימ ןגעלפ ,ןסע םוצ סעּפע ןעמוקַאב טנעקעג טָאה ןעמ רָאנ ּוװ

 ,טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה גָאט ןסיוועג ַא ןיא .ןבעל סָאד ןלעטשנייא ייברעד ןוא

 ןסור עטריאוקַאװע טקישעגסױרַא ןעמ טָאה רעגַאל רעזדנוא ןופ טייוו טינ זַא

 ןענייז רימ ,לפָאטרַאק טימ דַאלקס רעסיורג ַא ןבילבעג זיא ייז ךָאנ .רעגַאל ַא ןופ

 ,טסערפ עקרַאטש .רעבמעצעד ןיא ןעוועג זיא סָאד .לּפָאטרַאק ןעמענ ןיהַא קעװַא

 .ןרָאװעג ןריורפרַאפ ןוא רעביטש ענעּפָא ןיא ןגעלעג ןענעז לּפָאטרַאק יד ,ןעײװַאז

 רעטנוא ,ןוא טנעקעג רָאנ טָאה'מ לפיוו ,סענעשעק יד ןיא טגײלעגנָא ןבָאה רימ

 ןעמוקעגקירוצ עקידעבעל םיוק רימ ןענייז ,טיײל'ךַאװ יד ןופ ןליוק לגָאה ַא

 ,רעשל ןיא ןעוועג זיא החמש רעזדנוא .רעגַאל ןיא

 רעגַאל ןרעסיוא ןכוזַאב-סגנולֿפײוװצרַאֿפ

 ןיימ וצ ךיא בָאה ,טכַאניײװ ברע טעברַא רעד ןופ רעגַאל ןיא קידנעמוק

 קידנגָאז טינ ,ןַאד .ןסע וצ סָאװ טינרָאג ןבָאה רימ זַא ,ןעזרעד קערש רעסיורג

 יד ןופ קָאלב םוצ קעװַא ןוא רעגַאל ןופ סױרַא ךיא ןיב ,טרָאװ ןייק ןוז ןיימ

 ןיילק ַא ןיא ןיירַא ןיב ךיא .טעברַאעג בָאה ךיא עכלעוו טימ ,"סעקישטשלוקערעפ

 -שזרָאטַאק רעשיטסע רעד ןופ רעריפנָא םעד ןעזרעד ןוא לרעמיצ רעטצניפ-בלַאה

 לָאצ עסיוועג ַא טעברַאעג זדנוא טימ ןעמַאזוצ ןבָאה רעגַאל ןיא) .עמרוט רענ

 ךיא .(טעברַא עקירָאיגנַאל ,ערעווש ףיוא עטּפשמרַאפ ,ןטסילַאנימירק -- ןטסע

 ןעמ טעװעטַאר יו ?ןלַאפעגניײרַא ךיא ןיב ּוװ .ןקָארשרעדיטױט ןבילבעג ןיב

 טציא, :גָאז א םיא ןצ ךיא גנַאלרעד ,גנַאל קידנטכַארט טינ ?סױרַא ךיז

 יֹזַא ,עילימַאפ רעייא ןופ ,בוטש רעייא ןופ ןבירטרַאפ טייז ריא ,טכַאנייװ זיא

 ,רעגנוה רַאפ סיוא ןעייג רימ ,דניק ןיילק ַא טימ ָאד ןיב ךיא .רימ יו טוג

 ".,רעדניק אמתסמ ךיוא ךָאד טָאה ריא .רימ טפלעה

 -עגסױרַא טָאה רע סָאװ םיוק ןוא טרעוװילגרַאפ יװ ױזַא ןבילבעג זיא רע

 ןפיוא זיא רע ,ןוז ַא ךיוא בָאה ךיא ,ָאי ?רעהַא ריא טמוק יװ ,ָאי, :טלמַאטש

 ןבעל ןטימ םיוק ,גנַאל טינ ָאד ךיוא ןיב ןיײלַא ךיא ,טנָארפ רעדַארגנינעל

 ןעוועג רעירפ ןיב ךיא ?ןבעג ךייא ךיא ןעק סָאװ רעבָא ,טנָארפ ןופ ןעמוקעג

 רעד ןופ לקעּפ-בוטי-םוי ןייק ןעמוקַאב טינ ךָאנ בָאה ךיא רעבָא ,טסָאּפ רעד ףיוא

 עטילּפךערב רעד ייב ןענַאטשעג זיא רע ."טינ ךיא בָאה טיורב יװ רעמ .םייה
 רע טָאה רעמלַא ןופ ,לּפָאטרַאק טלגערּפעג עדָארװָאקס רעסיורג ַא ןיא ןוא

 :טגָאזעג ןוא טיורב לבעל שיטסע קידָאליקיייװצ ,ןייש ןוא סיורג ַא ןעמונעגסױרַא

 םייב קיטכיזרָאפ טייז ןוא לבעל סָאד טמענ .טינ ךיא בָאה טיורב יו רעמ,
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 ןעמונעג ךיא בָאה ,קיצרַאה רעייז םיא קידנעקנַאדַאב ..."רעגַאל ןיא ןייגקירוצ

 .רעכעלקילגרעביא ןַא סױרַא ןוא רעדיילק יד ןיא טקעטשרַאפ ףיט ,טיורב סָאד

 סָאד ןענופעג ןוא ןכוז ןעמונעג רָאנ ,קעװַא טינ ךיא ןיב רעגַאל ןיא רעבָא

 שממ ,רענעי יוװ ,ױזַא טקנוּפ זיא רע .ַאקדעפ ,"קישטשלוקערעּפ , ןיימ ןופ לרעמיצ

 טיורב קיטש ַא ןָאטעג םענ ַא ךיילג טָאה רע .ךימ קידנעעזרעד ןרָאװעג טלמוטעצ

 ;ײגסױרַא ןטסלענשמַא יו קידנסייה ,טגנַאלרעד רימ ןוא סעקרעקוצ לסיב ַא טימ

 קעװַא ךיא ןיב ,םיא ןופ קידנעײגסױרַא .דָאב ןופ ןָא עגעלָאק ןייז טמוק טָא לייוו

 רעהַא ךיוא ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,ךיק עשטייד יד קידנעייגייברַאפ .רעגַאל םּוצ

 -- רעגַאל ןופ סױרַא ,טריקיזיר ױזַא ןיֹוש ,אלימ .לזמ ןווּורּפ ןוא ןייגוצניײרַא

 טרָאד .ךיק רעשישטייד רעד ןיא ןײרַא ןיב ךיא .יָאגעלַאצ ַאנ, ןייז ןיוש לָאז ָאט

 ןוא רעכעטשיט טימ טקעדעג ןייש ןשיט יד .בוטיםוי רעתמא רעד ןעוועג זיא

 עקידבוט-םוי עטוג יד ךיק ןיא טיירגעג ןבָאה ןעיורפ עשידיי .ןעמולב טימ וליפַא

 ,בוט"םוי עקַאט זיא ייז ייב -- עלעקניוו ןדעי ןופ טקעמשעג טָאה סע .םילכאמ

 | !ןרעװ ייז ןלָאז טקיטשרעד זַא

 -עגסיוא טָאה ,ןעזרעד ךיק ןיא ךימ טָאה סָאװ ,לדיימ עשידיי עטשרע סָאד

 טוט סָאװ, :ןוטעג גָאז ַא ןוא ןגיױא עטרעדנּוװרַאפ רָאּפ ַא רימ ףיוא טלעטש

 םיא טימ עקַאט לי ךיא ָאי, ..?ָאד זיא שטייד רעד ,טפױלטנַא ...?ָאד ריא

 רעשישטייד רעד סױרַא זיא םורַא עלייוו ַא ןיא ."טונימ ַא ףיוא םיא טעב ,ןדער

 ךיילג םיא וצ בָאה ךיא .רעטצוּפעגסױא ןוא רעטלכיימשעצ ַא ,ךיק ןופ רעריפנָא

 רע ,םיא ךיא טעב ,ןדירפ ןופ בוטיםוי רעד טציא זיא'ס יו ױזַא -- טגָאזעג

 רימ ףיוא טָאה רע ...קירעגנוה ןענייז רימ לייוו ,ןסע םוצ סעּפע ןבעג רימ לָאז

 עלייוו ַא ףיוא רע זיא ,טרָאװ ןייק קידנדער טינ ןוא ןָאטעג קוק ַא קיטומטוג

 םענ, ;קידנגָאז ,טיורב לבעל בלַאה א רימ ןגָארטעגסױרַא ןוא ךיק ןיא ןיײרַא

 ."ןיירַא טינ לַאפ ,עז רעבָא ןיײרַא רעגַאל ןיא ייג ןוא

 רעגַאל ןיא קעװַא ,טיורב טימ רענעדָאלַאב ַא ,ךיא ןיב רעכעלקילגרעביא ןַא

 ,ןטָארד יד ךרוד ,לזמ טימ ןיב ךיא ןוא רעטצניפ טוג ןעוועג ןיוש זיא'ס ,ןײרַא

 וטסיב ּווה :טנגעגַאב ןרערט טימ ךימ טָאה לדנוז ןיימ .רעגַאל ןיא ןיירַא קירוצ

 סעקרעקוצ יד טגנַאלרעד םיא בָאה ךיא *...? ןרָאװעג ןלַאפרַאּפ וטסיב ּווװ 1 ןעוועג

 .געט עטַאז עכעלטע טַאהעג ןבָאה רימ .גנומענרעטנוא ןיימ ןגעוו טלייצרעד םיא ןוא

 ןבױהוצנָא ןסָאלשַאב ךיא בָאה גנומענרעטנוא רעשילַאקיזיר רעד טָא ךָאנ

 ,דניק ןרַאפ ןוא ךיז רַאפ טיורב עקיַאּפ ַא ףיוא ןענידרַאפ םורַא יֹוזַא ןוא ןעלדנַאה

 .ירעלדנעה ַא רעוו ךיא

 טָאה רעכלעוו ,ןיקסווָאדולבַאז ןעילומ טימ ןפָארטעג ךיז ךיא בָאה רעגַאל ןיא

 ןעניז רימ .א .א דַאלָאקָאש ,סעקרעקוצ ןופ קירבַאפ ַא טַאהעג ענליוו ןיא
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 ןיימ טימ טַאהעג הנותח טָאה ,המחנ רעטסעווש ןייז לייוו ,םיבורק ןעוועג וליפַא

 ןופ רעלדיפ ןטנַאקַאב םעד ,רעקװָאלדַאי (שעדַאק) ידַאקרַא ,בורק ַא סרעטומ

 ןבָאה רימ .גנולײטּפָא-ןָאטעב רעד ןיא טעברַאעג רעווש רעייז טָאה עילומ .ענליוו

 ןפיוקרַאפ ןופ הסנרפ ןעיצ טנעקעג ןעמ טלָאװ רעגַאל ןיא זַא ,טדרעררעד ךיז

 טָאה סעקרעקוצ .ָאטינ זיא רעקוצ ןייק ,עװַאק ךס ַא ןעקנירט ןדיי .סעקרעקוצ

 רע .ןסיריא עקַאמשעג ,עטוג ,עתמא .ָאי -- ןסיריא רעבָא ,ןכַאמ טנעקעג טינ רע

 סָאד ,לבור 20 ןעמונעג בָאה ךיא ןוא לבור 15 קיטש ַא רַאפ ןעמענ טגעלפ

 ,ןגעוו טינ ףרַאד'מ ,טרָא ןייק טינ טמענרַאפ סע .רחסמ רעמעװקַאב ַא ןעוועג זיא
 ,טוג רעייז קעװַא זיא רחסמ רעד .עקיזיר ןָא טעמכ ,קיאור ןוא ןייר ,ןטסעמ טינ

 ןגעלפ עכלעוו ,רעקרעװטנַאה יד ךעלכעזטּפױה ,טפַאשדנוק עסיורג ַא טַאהעג בָאה'כ

 ןסיריא ךס ַא טפיוקרַאפ ךיא בָאה רעגַאל ןיא ץוח ַא .ןפיוק ןרעג רעייז רימ ייב

 ןופ ןטקנוּפ-טּפיוה יד ןופ רענייא .ןטַאטשרַאװ יד ןיא טעברַא רעד ייב גָאט ןדעי

 ןטימניא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטעזָאלק עסיורג יד ןעוועג ןענייז לדנַאה

 ןוא עשיטילָאּפ עלַא ,ןסעיינ-רעגַאל עלַא ןבעגרעביא ןעמ טגעלפ טרָאד .ץַאלּפ

 ןוא סעיצקַאזנַארט עלַא ןכַאמ ,ןריטוקסיד ןעמ טגעלפ טרָאד ,ןסעיינ-טנָארפ

 זיא רענייא טינ זַא ,רָאלק .ןכַאז ערעדנַא ןוא ןסָאריּפַאּפ ,ןסיריא ןפיוק ךיוא

 רענייא טינ ,ןטעזָאלק יד ייב ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טקיזמעצ ןוא טעגרהעצ

 טרָאד זיא לדנַאה רעד רעבָא ,טנוה סרעטסיימייוב ןופ ןרָאװעג ןסיבעצ זיא

 רָאנָאקע ןוא רעשיטילַאּפ רעד ןעוועג ןענייז ןטעזָאלק יד ,ןעגנַאגעגנָא רעטייוו

 ..רעגַאל ןופ רעטנעצ רעשימ

 גָאט ןדעי טנעקעג בָאה ךיא ,הסנרּפ טוג ןבעגעג רימ טָאה לדנַאה ןיימ

 ,טיורב םוצ סעּפע ךָאנ ךיוא לָאמלייט ,טיורב סעקיַאּפ ייווצ -- עקיַאּפ ַא ןפיוקוצ

 ןכעלקערש םעד זייוולייט שטָאכ ןליטש -- גנוכיירגרעד עסיורג ַא ןעוועג זיא סָאד

 ,רעגנוה

 קידנטעברַא :טייז עקירעיורט ,עטייוצ ַא טַאהעג רעבָא טָאה לדנַאה ןיימ

 ,סעכורעיװַאז ,ןעיינש ןיא גָאט ןצנַאג ַא ,טעברַא רענשזרָאטַאק ןוא רערעטיב ייב

 ךָאנ ןעורסיוא טוג ךיז טפרַאדעג ,ןרָאי עניימ ייב ,ךיא בָאה -- טלעק ןוא ץענ

 טינרָאג ,טורעג ךיא בָאה :םעלבָארּפ רעטיב ַא ןענַאטשטנַא זיא .טעברַא רעד

 טושּפ ןוא ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא הגרדהב ךיא ןיב ,טעברַא רעד ךָאנ ןָאטעג

 עקיַאּפ רעטלייטעגוצ רעליױה רעד טימ .רעגנוה רַאפ דניק ןטימ ןעגנַאגעגסוא

 ,לדנַאה םוצ ןעמונעג ךיז ךיא בָאה ;ןעיצ טנעקעג טינ גנַאל ךָאד ןעמ טָאה

 ,ןלַאז עלַא רעביא ןפָאלעגמורַא ךיא ןיב ,טעברַא רעד ךָאנ ןעור וצ טָאטשנַא זיא

 טינ רימ וצ ךָאד זיא רענייק .ןפיוקרַאפ ןוא ןפיוק ןייג ,ּפערט ףיוא ּפערט ןופ

 ןלָאװשעג סיפ עניימ עקַאט ןענייז .ךס א ןעוועג ןענייז רעלדנעה .ןעמוקעג

 ,תוחוכ יד ןופ ןלַאפעג ןיב'כ ןוא ןרָאװעג
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 רעד .ןטייצ ענעדיישרַאפ טַאהעג ךיא בָאה ערעירַאק-?סלדנַאה,/ ןיימ ןיא

 רעקיליב סָאװ .זײרּפ-טיױרב ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג זיא הסנרּפ ןיימ ןופ טרעוו

 .רעגַאל רעצנַאג רעד ןעמעטָא טגעלפ רעיירפ ץלַא ,ןעוועג זיא טיורב סָאד

 ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא ױזַא ןיב ןוא טליקעגוצ ךיז ךיא בָאה רעטניוו ןטימניא

 ןופ ךשמ ןיא .טרָא ןופ ןריר ךיז טנעקעג טינ טעברַא רעד ךָאנ בָאה ךיא זַא

 ןָא א ןבילבעג ןיב ןוא לַאטיּפַאק ץנַאג ןיימ ןסעגעגפיוא ךיא בָאה ןכָאװ עכעלטע

 ,המשנ רעד ייב ןשָארג ַא

 בָאה טײהקנַארק ןיימ תעב זַא ,ןענָאמרעד קיטייו ןטסערג ןטימ זומ ךיא

 .ןָאדימַאריּפ קעשָארּפ ןייא ןייק קיײטּפַא רעד ןופ ןעמוקַאבסױרַא טנעקעג טינ ךיא

 ,םיריױטקָאד יד ןבָאה ,דַארג 40 זיב ןעגנַאגרעד טינ זיא ץיה ןיימ יוו תויה

 סָאד זיא ,ךעלדנעטשרַאפ .ןבעגעג טינ קעשָארּפ ןייק ,רעקיײטּפַא עגעלָאק רעד יו

 ןעמוקַאב ןעמ טגעלפ ענינָאלס רעדָא טיורב רַאפ לייוו ,דיירסיוא ןַא רָאנ ןעוועג

 ..ץיה דַארג 40 ןָא ןָאדימַאריּפ

 .ײרעסָאלש ןיא טכַאמעג ןוז ןיימ טָאה ,טײהקנַארק ןיימ ןופ טייצ רעד ןיא

 רימ .ןעיורפ רַאפ סעקליּפשירָאה לסיב ַא ןוא גָאװ-ךעלטייק ענרעזייא עטוג א

 -טייהקנַארק ענעי ןיא סעּפע טימ ןעוועקיטשרעד וצ טַאהעג ןוא טפיוקרַאפ סָאד ןבָאה

 ןגעלפיס יו ,טנעקעג טינ לדנוז ןיימ טָאה -- לדנַאװ-לדנַאה ,ןפױקרַאפ-ןפיוק .געט

 ןיא .ָאי סָאד -- טַאטשרַאװ ןיא סָאװ סעּפע ןכַאמ רעבָא ,רעדניק ךס ַא ןָאט

 ,טעװעטַארעג זדנוא סע טָאה טנעמָאמ ןרעווש םענעי

 ךיז ךיא בָאה .ןשיוט םוצ ןשָארג ַא ןָא ןבילבעג ךיא ןיב טײהקנַארק ןיימ ךָאנ

 עכעלטע וצ ,טעטימָאק-ספליה םוצ ,ןרעצלעמ וצ האלה ןַא ךָאנ טדנעוװעג

 -- גלָאפרעד ןָא רעבָא ,רעגַאל ןיא טלעג ךס ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,עטנַאקַאב

 ףליה וצ .עשיגַארט ַא שממ ןעוװעג זיא עגַאל ןיימ .ןעמוקַאב טינ םענייק ייב

 50 ןגעמרַאפ ןייז ןיא טגָאמרַאפ טָאה רע .םאר ַאשימ ר"ד ןעמוקעג רימ זיא

 ןעלדנַאה וצ קירוצ ןבױהעגנָא בָאה'כ ןוא ןבעגעגקעװַא רימ ייז רע טָאה ,קרַאמ

 .קרַאמ טרעדנוה עכעלטע ענעגייא וצ ןעמוקעג ןוא ,ןעוועג חילצמ ןוא

 ןיא סעיזיווער טריפעגכורדַא רעריפירעגַאל רעד טָאה גָאט ןסיוועג ַא ןיא

 .ןטקודָארּפ ,טלעג ךס ַא ןענופעג רע טָאה .רעלדנעה יד ייב רָאנ סָאד ןוא ,קָאלב

 טָאה ץלַא לייוו ,ןעוועג טינ ןופרעד ןענייז רעגַאל ןרַאפ ןצנעװקעסנָאק םוש ןייק

 עניימ טימ ןעוועג ךיוא ךיא ןיב תונברק יד ןשיװצ .ךיז רַאפ ןעמונעגוצ רע

 ןעלדנַאה םוצ רעבָא ,קזיה רעסיורג ַא רימ רַאפ ןעוועג זיא סָאד .קרַאמ 0

 רָאּפ ַא ךָאנ רעטעּפש טַאהעג .ןדנוק עניימ ייב תובוח ןבילבעג ךָאנ רימ ןענייז

 (שטייד ַא ןפור רימ ןגעלפ ױזַא) "קיּפ טעלַאװ, רעד טָאה לָאמַא :ןלַאפכרוד

 ,עגַארפ ןייז ףיוא .רימ ייב לָאמ טייווצ ַא ,ןסיריא לסיב ַא לדנוז םייב ןעמונעגוצ
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 רעקיײטּפַא ןַא ןיב ךיא ,, זַא ,טרעפטנעעג ךיא בָאה ,ןסיריא רימ ןבָאה ןענַאװ ןופ

 ?רעגַאל ןיא םוקַאב ךיא סָאװ ,רעקוצ ןיימ ןופ ּפָאריס ךַאמ ןוא

 ןעװעג ןענייז ,בור'ס .ןדיישרַאפ טבעלעג ןבָאה סעקינרעגַאל 2000 יד

 ,ןקילגמוא עסיורג יד ןדערמורַא קידנעטש טגעלפ ןעמ .שיטַאּפַא ,ןגָאלשרעד

 טינ ךַאז ןייק רעגַאל ןיא טָאה'מ .ּפעק ערעזדנוא ףיוא ןסָאגעגסיױא ךיז ןבָאה סָאװ

 .גנואיירפַאב יד ןבעלרעד ןוא ןטלַאהסיוא-- רָאנ ,טלָאװעג טינ ךַאז ןייק ,טכוזעג

 ,תורצ עלַא ןגָארטעגרעביא ןעמ טָאה טומ ןוא חוכ ןכעלנייוועגרעסיוא טימ

 -רעביא ,ןבעל וצ ןליוו ןטסעפ ןוא קנַאדעג ןטימ ,תושיגנ עלַא ןגָארטעגרעכירַא

 רעבירעד ךיז טָאה'מ .עטסטנעָאנ יד ןופ ןצעמע ןפערט וצ ןייז הכוז ןוא ןבעלוצ

 ןּפוטשרעבירַא יבַא רָאנ בעל טוג ַא ךָאנ ,ןטסנידרַאפ ןייק ךָאנ טגָאיעג טינ

 ןבָאה עכלעוו ,ךס ןייק טינ ,תמא ,ןשטנעמ ןעוועג ךיוא רעבָא ןענייז סע .גַאט םעד

 ןוא לגומש ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןבָאה ייז ,ןעמעלַא ןיא ןוא ץלַא ןיא ןסעגרַאפ

 עכלעזַא ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג עקַאט ןענייז סע ;טריקיזיר קיטלַאװעג ,לדנַאה ןסיורג

 רענעי ףיוא ,רעגַאל ןיא עטיוט טכַארבעגנײרַא ןעמ טָאה ,ןטנַאקיזיר -- רעלדנעה

 טַאהעג ךיוא ןבָאה ןבעל טכיײל ַא .ןרָאװעג ןסָאשרעד ייז ןענייז רעגַאל טייז

 ןכַאמ ,ןרוכיש טפָא ןגעלפ ייז .'דכו ןרידַאגירב ,ןטנַאיצילַָאּפ יד ןופ עקינייא

 וו .א .א רעבייוו ,תולכ ךיז טפַאשעגנייא ,סעקנַאילוה

 -עגנָא ױזַא ךיז לָאמנייא טָאה ,שטנעמ-רוטלוק רעטנַאקַאב ַא ,טנַאיצילַאּפ ַא

 טָאה סָאװ ,רעגַאל ןופ ּפערט יד ףיוא ..ץלַא ןבעגעגקירוצ טָאה רע זַא ,טרוכיש

 םוצ ןעמוקעג רידַאגירב ַא זיא לָאמ טייווצ ַא .גנורעטיברַאפ סיורג ןפורעגסורַא

 ןרַאפ ,קָאלב ןיא ןפרַאוװוצנײרַא ןזיוװַאב םיוק םיא טָאה ןעמ .רוכישי-טיוט לעּפַא

 .רעריפירעגַאל ןופ ןעמוקנָא

 טלעג ןעמונעגוצ ןוא סעיזיווער טריפעגכרוד טָאה רעריפ-רעגַאל רעד ןעוו

 טימ לַאז-קָאלב ןיא ןטָארטעגסױרַא ָאריּפַאש עקכענעה זיא ,רעלדנעה יד ייב

 טכעלש ןקידנע ךיז ןעק סע לייוו ,ןריפפיוא טוג ךיז לָאז'מ טרסומעג ןוא עדער ַא

 ןגעוו טינ ריא טדער יאמלה, :ןפורעגנָא ןַאד ךיז בָאה ךיא ןעוו .רעגַאל ןרַאפ

 ןלעטש עלַא ןעוו ,רעגַאל ןיא ןפיוז ןוא ןסערפ ,ןרוכיש סָאװ ,ןטַארקָאטסירַא, יד

 ייב למוט ַא ןרָאװעג זיא -- ?טיורב עקיַאּפ ַא ןענידרַאפ וצ ידכ ןבעל סָאד ןייא ךיז

 ,םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ,ךיא בָאה טירטסױרַא ןקידהּפצוח ןיימ רַאפ ,?עקרַאטש, יד

 טריפעג רימ ןבָאה ןשטנעמ עכעלטע :ױזַא סע זיא ןעוועג .טלָאצַאב רעייט

 ,קידנעעזרעד ןוא ,יורפ ַא ןעגנַאגעג זיא געוו ןפיוא .לַאירעטַאמ טימ עקטענָאגַאוװ ַא

 לענש זיא ןוא עלעקעּפ ַא ןָאטעג ףרָאװ ַא יז טָאה ,רעריפ-רעגַאל רעד טייג סע זַא

 עלייוו ַא ןיא .טינרָאג קידנקרעמַאב טינ ,ךרודַא זיא רעריפ-רעגַאל רעד .ןפָאלטנַא

 ,זדנוא ייב ןטעב ןעמונעג ןייוועג ַא טימ ןוא ןעמוקעגקירוצ יורפ יד זיא רעטעּפש

 .ןגעמרַאפ ץנַאג ריא -- לעמ ָאליק ייווצ טימ עלעקעז ריא ןבעגּפָא ריא ןלָאז רימ

56 



 : ריא וצ גָאז ךיא .עיניל טייז רענעי ןופ ןָאטעג ףרָאװ ַא רעבָא יז טָאה לקעז סָאד

 רימ ,ןעזעג רעטעברַא ענעי ןבָאה רשפא ,עיניל טייז רענעי ןופ ,יורפ ,טייג.

 רעד ןופ) ךָאלב ,ַאקשטַאילק טקיטעטשַאב ךיוא טָאה סָאד ."ןעמונעג טינ ןבָאה

 זדנוא טימ ןעוועג ןענייז סָאװ ,עכעלטע ךָאנ ןוא (יקסנאיווסאפ--ךָאלב עמריפ

 .ןענָאגַאװ ןדָאלעג ?עקרַאטש, יד ןבָאה עיניל רעד ףיוא .עקטענָאגַאװ רעד ייב

 ןפָאלעגוצ ןוא ןַאגַאװ ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא ,ןַאשזּורפ עקסּפעש ,ייז ןופ רענייא

 רעזדנוא טינ טלעפעג ךייא , :ןגָאלש ןבױהעגנָא ךימ ןוא טערב ַא טימ רימ וצ

 ןגירשעג ןבָאה םירבח ענייז ..."לקעּפ סיורפ רעד ןעמונעגוצ ןבָאה רימ ,ןרוכיש

 :רימ וצ טגָאזעג ןַאד ןבָאה עקימורַא יד .רימ ןופ ןסירעגּפָא םיא ןוא םיא וצ

 ךייא ןלעוו ייז ,טייצ רעייז זיא טנייה ,ייז טימ ןסיירוצנייא ריא טמוק יוד
 "..ךענעגרהרעד

 ןענייז סיפ יד .רעגרע ןרָאװעג גָאט וצ גָאט ןופ זיא דנַאטשוצ-טנוזעג ןיימ

 ,ןזײּפש ענעקורט ,סטעפ ןסע ןסייהעג ןבָאה םיריױטקָאד יד .רעצעלק יװ ןלָאװשעג

 ךיא בָאה יו ןיא ןעוו ךס ַא ,ךעלכעזטפיוה ,ןוא ץלַאז ןָא ,רעסַאװ קיניײוו

 ייװשעג םעד ןופ ףוס רעד ןייז טעװ סָאװ, ?ןכַאז עטוג יד טָא ןגירק טנעקעג

 ןעוועג זיא "...ץרַאה םוצ זיב ןייגרעד סע טעװ ױזַא, .טגערפעג ךיא בָאה ,"ץכעל
 | ...רעפטנע רעד

 טָאה ?עקלַאנגיס , יד .עלעטשיטעברַא ןיימ ןטייב וצ ןגעוו טכוזעג בָאה ךיא

 ,ר .שזניא םוצ טדנעװעג ךיז ךיא בָאה לָאמ רָאּפ א .ןרָאי יד טצריקרַאפ רימ

 רערעדנַא ןַא ףיוא ןריפרעבירַא ךימ לָאז רע ,רעלטימרַאפ-טעברַא-טּפיוה םעד

 ייב ןבָאה טלַאטשעגטוג ןוא קורק ןַאמרעה .טַאטלוזער ןָא רעבָא ,עלעטשיטעברַא

 רעדיוו ןענייז סע ןעוו .ןגָאזוצוצ טקיליװַאב טָאה רע ,רימ רַאפ טרינעוורעטניא םיא

 ןופ םענייא וצ טדנעװעג ךיז ְךיא בָאה ,טַאטלוזער ןָא ןכָאװ ןוא געט קעוװַא

 רעד .ענליו ןופ טנעקעג ךימ טָאה רע ,ץרַאװש םהרבא -- "עקרַאטש, יד

 ךיילג ךימ טָאה .ר .שזניא .רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא טַאטלוזער

 ןריפרעבירַא געט עטסטנעָאנ יד ןיא ךימ טעװ רע זַא ,ןדלָאמעג ןוא ןפור טקישעג

 רע סָאװ ,םעד ןיא טקורדעגסיוא ךיז טָאה גָאזוצ ןייז .טעברַא ערעטכייל ףיוא

 ןרַאפ שיילפ ןעגנערב וצ ידכ ,לעווער ןייק עזייר ַא ףיוא ןעמונעגטימ ךימ טָאה

 יירעשעוו א ןופ סנירעטעברַא יד רימ ןבָאה ,עניוב ןיא ,טרָאד .רעגַאל

 עכעלטע ךָאנ ןוא סעקשטנעה עמערַאװ ,ןטקודָארּפ לסיב ַא ןפרָאװעגרעטנוא

 יד טָא ןופ גנואיצַאב עקיצרַאה יד .ףליה עסיורג ַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןכַאז

 עזייר יד טָאה ,סלַאפנלַא .טרירעג רעייז ךימ טָאה ,ןעיורפ עטעװערָאהרַאפ רעווש
 ,םישדח 11 יד רַאפ .סטעפ לסיב ַא ךעלכעזטּפױוה ,געט עטַאז עכעלטע ןבעגעג רימ

 ,סטעפ ָאקעד 50 ןסעגעגפיוא ןוז ןטימ ךיא טָאה ַאגַאָאלק ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאוװ
 .ןעמוקַאב ןגעלפ רימ סָאװ ,ןירַאגרַאמ רעסיוא
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 ןיא רע .טנוה ַא ןסָאשרעד ןשטייד יד ןופ רענייא טָאה טעברַא רעד ייב

 -עדַאגירב ענייז ןבעגעגקעװַא טנוה ןטיוט םעד טָאה ןוא קידריוװסנביל ױזַא ןעוועג

 בָאה ךיא .סעיצרָאּפ ערעייז טפיוקרַאפ ןבָאה רעמיצ רעזדנוא ןופ עקינייא .ןדיי

 ןקיטרַאסױרג ַא טכַאמעג ןבָאה רימ .סעיצרָאּפ ייווצ טפיוקעג לבור 150 רַאֿפ

 .ןוה ַא יוװ סיז ,שיילפ טוג קַאמשעג טימ ,לּפָאטרַאק טימ ךיוי ערעייט .גָאטימ

 .טקעלעג רעגניפ יד טושּפ ,ןסעגעג טינ גנַאל ןיוש רימ ןבָאה גָאטימ ןכעלרעה ַאזַא

 זיא סָאד .ןצנַאװ ןופ ןרָאװעג טציילפרַאפ רעגַאל רעזדנוא זיא 1944 רעמוז

 טסייוו ,ןעמונעג זדנוא ייב ךיז ןבָאה ייז ןענַאװ ןןפ .גָאלּפ עכעלרעדיוש ַא ןעוועג

 ןענייז טכַאנייב .ןטילעג קיטלַאװעג ןופרעד ןבָאה רימ ,ןײלַא לווייט רעד רָאנ

 רמוש טָאג לָאז ,ןטיפוס יד ןוא טנעװ יד ,סרעגעלעג יד ןרָאװעג טציילפרַאפ

 יד טנערברַאפ ףוס םוצ ,טמיורעג ,ןשַאװעג ,טרעיישעג ןבָאה רימ ,ןייז ליצמו

 ,עיינ טגנערבעגניירַא ןוא ךעלטעב עצנַאג

 רעגַאל ןיא ןטיײהקנַארק

 טינ ןטיײהקנַארק עשימעדיּפע םוש ןייק זדנוא ייב ןענייז ,ןעמונעג ללכּב

 -עגּפָא (2 :סיפ ענעלָאװשעג (1 :ןעוװעג ןענייז ןטײהקנַארקיטּפױה יד .ןעוועג

 ענעלָאװשעג ןופ .ןריוושעג (4 ;טייקדנילב-רעניה (3 ; סרעכנעּפ-ןירוא עטכַאוװש

 ןעגנַאגרעד ץכעליוושעג סָאד זיא ךס ַא ייב .ןשטנעמ ליפ רעייז ןטילעג ןבָאה סיפ

 ,םינּפ ןפיוא זיב
 זיא סָאװ ,םַאנסיוא ןָא ,עלַא ןטילעג ןבָאה רעכנעּפ-ןירוא ןטכַאװשעגּפָא ןופ

 טגעלפ ,טכַאנ רעד ןופ ןעמוקנָא ןטימ .רעגַאל ןרַאפ עידעגַארט עתמא ןַא ןעוועג

 ...ןפיולרעד ןענעק טינ לָאמ ליפ ןוא ,ןירוא ןבענּפָא ןפיול ןפרַאד דנַאנַאכָאנ ןעמ

 ,יײצילָאּפ רעד טימ ןלַאדנַאקס וצ טגנערבעגוצ טָאה סָאװ

 זיא'ס .היאר יד ןרױלרַאפ ,גָאט ןלעה ןטימניא ,םיצולּפ ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא

 רעיײז םעד ןופ ןבָאה ךס ַא רעבָא ,גנוניישרעד עקילייװטיײיצ ַא ןעוועג רָאנ
 | .ןטילעג

 וצ ןעמוקעגנָא ןענייז עכלעוו ,עטסקיצומשרַאפ יד טּפיוהרעד ,ןשטנעמ ךס ַא

 ,ץערק ןוא ןריוושעג ןופ ןטילעג ןבָאה ,ןרעגַאל ערעדנַא ןופ זדנוא

 6--5 רָאנ ןענייז ,רעגַאל ןיא ןייז רעזדנוא ןופ םישדח סקעז עטשרע יד רַאפ

 עכַאװש ,ערעטלע ןעוועג ןענייז סָאד ,טױט ןכעלריטַאנ ַא טימ ןברָאטשעג ןַאמ

 -יבַאר .יקסיילָא רעטלַא רעד -- ענעברָאטשעג יד ןשיוװצ .ןשטנעמ עקנַארק ןוא

 ןברָאטשעג זיא ,טכירעג רענליוו ןופ רעצעזרעביא רענעריווושעג רעד -- שטיווָאנ

 .אפוג רעגַאל ןיא טעברַא רערעווש רעד בילוצ

 .ערעסערג ַא ןרָאװעג טייקכעלברעטש יד זיא םישדח עקידרעטייוו יד ןיא
 .רעגַאל ןרעטניה ןרעוו טנערברַאפ ןגעלפ סרעּפרעק עטיוט עלַא
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 ןדיי יד רעביא ךיז ןעוועקעידזיא סָאד

 ןבָאה תועידי יד -- ,דנַאלטסע ןיא ןרעגַאל ערעדנַא טימ ךיילגרַאפ ןיא

 ךָאד .ןדערוג ַא ןעוועג רעגַאל רעזדנוא זיא -- ,ןטרָאד ןופ ןשטנעמ טכַארבעג

 עלַא ,ןשטייד עקידנריפנָא יד ןופ רָארעט ןרעטנוא ןעוועג קידנעטש רימ ןענייז

 ןסימשעג ןעמ טָאה ןלעּפַא יד ףיוא .חצר תוכמ טעברַא רעד ייב ןגָאלש ייז ןגעלפ

 רע סָאװ ,רַאפרעד ןרָאװעג ןסימשעג זיא אדנעוואג ץרעה .טייקיניילק רעדעי רַאפ

 ;ןטָארד יד רעטניה ןעלדנַאה ןייג טינ ןלָאז ייז רעדניק יד ןטיהעגּפָא טינ טָאה

 לָאמנייא ןיב ךיא .ץימש 25 ןעמוקַאב לגניי גנוי ַא טָאה ?אטח, ןבלעז ןרַאֿפ

 ,רעטעטינַאס רעשישטייד רעד ,שָאטנַא יו ןעזעג ןוא קָאלב-ןעיורפ ןיא ןעמוקעגנָא

 .רעױט םייב ןטקודָארּפ טימ ייז ןּפַאכ רַאפ ןקעטש ַא טימ ןעיורפ 5 טגָאלש

 ענעביוהעגפיוא טימ ינק יד ףיוא טלעטשעגקעװַא העש 2 ףיוא ייז רע טָאה ךָאנרעד

 .רעשהיח ךָאנ ןעוועג ןענייז ,רעגַאל ןיא סנירעעזפיוא -- סעקשטייד יד .טנעה

 זיב ,ןעהעש ןטלַאהעג ייז ןוא םיוב ַא וצ ןעיורפ ןדנובעגוצ לָאמ עכעלטע ןבָאה ייז

 יד טימ ןרעטַאמ ןעמ טגעלפ ןלעּפַא יד ייב .עטשלחרַאפ ןעמענּפָארַא ייז טגעלפ'מ

 יד ןיא טרעטַאמרַאפ ןלעּפָא יד ןבָאה לעיצעּפס *!ףֹואַא ןעצטימ -- ּפַא ןעצטימ,

 ,ענעריורפרַאפ סַאג ןופ ןעמוקעג ,טנוװָא םעד טבעלרעד םיוק .געט-רעטניוו ערעווש

 ןוא העש ַא ,העש עבלַאה ַא ןטלַאהּפָא ןעמ טגעלפ ָאד ןוא ,עטשלחרַאפ-בלַאה

 | ,רעגנעל ךָאנ לָאמַא

 ןעמעלַא ןבירטעגסױרַא ןוא רעגַאל ןיא ןעמוקעג שַאטנַא זיא ,קיטנוז לָאמניײא

 ןפיול ,ןפיול ,ןייג --- קיטסַאנמיג ןכַאמ וצ זדנוא טימ ןבױהעגנָא ןוא ,ףיוה ןפיוא

 ןלַאפעג רעצעמע זיא .סיירעביא ןָא ױזַא ןוא ,ךיז ןביוהפיוא ,ןלַאפ ,קרַאטש

 יד טימ .ןסישרעד טימ ןעָארד ןוא רעװלָאװער ןטימ ןפיולוצ ךיילג רע טגעלפ

 ךיז ןּפַאכוצנײרַא ,טונימ רעטצעל רעד ןיא ,ןעגנולעג רימ זיא תוחוכ עטצעל

 לגניי ןיימ דיי ערעדנַא עכעלטע ךָאנ טימ ןטלַאהַאב ךיז ןוא םיױר-שַאװ ןיא

 העש ןבלַאהרעדנַא .ןעײרדסױרַא טנעקעג טינ ךיז ןוא טייצ עצנַאג יד ןפָאלעג זיא

 ןופ סױרַא םיוק ןעמ זיא עטױט-בלַאה .ךיז ןעוועקעידזיא סָאד טרעיודעג טָאה

 יד ןעגנַאגרעד זדנוא רָאג ןלעּפַא יד ןענייז טסערפ עסיורג יד ןיא ...טנעה ענייז

 ליפ טימ טליּפשעג טָאה רוטַאנ יד ,למיה רעקידנענייש ַא -- ּפָאק ןרעביא .רָאי

 ..רעטצניפ ןוא רעטיב ױזַא -- ןצרַאה ןפיוא ןוא ןרילָאק עקיברַאפ

 סע ,ןטרובעג ןייק ןייז טנעקעג טינ ,דמעמ רעזדנוא ןיא ,ןבָאה רעגַאל ןיא
 עדראב רעטעטינַאס רעד .ךעלרעדניק 2 ןרָאװעג ןריובעג ךָאד רעבָא ןענייז
 ןפרָאװעגנײרַא טָאה ,רעריפ-ראשרעטנוא -- (ןפורעג םיא רימ ןבָאה שָאטנַא)
 ייינ עטירד סָאד .ןוויוא ןיא טייהרעקידעבעל ךעלרעדניק ענעריובעג-יינ ייווצ
 ,ןוויוא ןיא טנערברַאפ ןַאד ןוא טקיטשרעד רע טָאה דניק ענעריובעג

539 



 ןייז ןגעלפ ,סופ ןייז ןלעטשניײרַא טגעלפ ןאמטאב ר"ד רעד ּוװ ,טרָא ןדעי ןיא

 ןיא ןרעגַאל עלַא ןופ רעקנעהיטּפיוה רעד ןעוועג זיא רע .תונברק עמַאזיורג

 טכַאמעג רע טָאה לָאמנייא .לָאמ עכעלטע טכוזַאב רע טָאה זדנוא ייב ,דנַאלטסע

 רעד .ןברָאטשעג ךיילג ןענעז ייז עכלעוו ךָאנ ,ןעגנוצירּפשנייא ןעיורפ יירד

 ןעיורפ יד ןרעשוצּפָא גנונעדרָארַאפ יד ןבעגעגסױרַא טָאה רעדרעמ רעבלעז

 ךוזַאב ןייז ךָאנ ,רעמוז .ּפָאק ןפיוא ןסַאּפ ןכַאמ וצ ,רענעמ זדנוא ייב ןוא רָאה יד

 עשידיי יד ןיא, זַא ,ןבירשעג ןעגנוטייצ עשיטסע יד ןבָאה ,רעגַאל רעזדנוא ןיא

 -גנוטיירגוצ ַא ןעוועג ןיוש זיא סָאד ."סופיטיקעלפ טײרּפשרַאפ ךיז טָאה ןרעגַאל

 ,רעגַאל ןופ עיצַאדיװקיל רעקידנעטשלופ רעד וצ טעברַא

 סוגסיוא-םי ןשיניפ ןיא ךיז ןדָאב וימ

 טריפעג ,קיּפ טעלַאװ ,שטייד רעד טָאה ,1944 טסוגױא בױהנָא ,ילוי ףוס
 ארומ לסיבא ןעמ טָאה ,טגָאזעג תמא םעד .ןדָאב ךיז סוגסיוא-םי םוצ סעיטרַאּפ
 ..זדנוא ןגעוו ןגרָאז ױזַא ןעמונעג יז ןבָאה לָאמַאטימ -- ריצַאּפש ַאזַא רַאפ טַאהעג
 ,טייהיירפ טונימ ַא ןסינעג וצ ןליוו רעד רעבָא .קיטכעדרַאפ לסיבַא ןעוועג זיא'ס
 רימ ןוא קערש עדעי ןעוועג רבוג טָאה ,שטנעמ לקיטש ַא טונימ ַא ףיוא ןרעוו
 .ןעגנַאגעג ןענייז

 עלייו ַא ףױא .ןגינעגרַאפ ַא ,רעקידהיחמ ַא ןעװעג זיא ריצַאּפש רעד

 ,סעשזַאילּפ יד ףיוא ןרָאי עקילָאמַא יד טנָאמרעד ךיז ןוא תורצ יד ןיא ןסעגרַאפ

 רשפא ...טקוקעגסיוא ןבָאה רימ .העש עכעלטע ןעוועג רימ ןענייז גערבימי ןפיוא

 ..ךיז וצ ןָאט ּפַאכ ַא זדנוא טעװ ןוא עטריאילַא יד ןופ ףיש ַא ןעמיוושוצ טעוו

 קירוצ ןעמוקעג "ענעדירפוצ , ןענייז רימ ןוא ןעשעג טינ ןענייז םיסנ ןייק רעבָא

 ,סנ רעסיורג ַא ןעוועג זיא אפוג סָאד ,רעגַאל ןיא

 טַאהעג ךָאד רעגַאל רעד טָאה ,ןעוועג טינ זיא סע רעטצניפ ןוא רעטיב יו

 תוחוכ עלַא טימ טָאה'מ .תונשקע רעקידנרעיוד ןופ ףוצרּפ שילַארָאמ סיוועג ַא

 טָאה ןעמ .ךיי עלעטניּפ סָאד ןוא םינּפ עכעלשטנעמ סָאד ןטלַאהנייא טווּורּפעג

 זיא ,ּפָא רעצעמע ךיז טזָאל ,סחו הלילח ,רעמָאט זַא ,טסּוװעג טוג רעייז

 ןרעצלעמ ןופ חבש םוצ ןרעו טגָאזעג זומ רעבירעד .רענערױלרַאפ ַא ןיוש רע

 עכעלשטנעמ סָאד ןטלַאהנייא םייב ןָאטעג ליפ ןבָאה ייז זַא ,רעטעברַאטימ ענייז ןוא

 ענעיגיה יד ןטלַאהפיוא סָאד .ןעגנוגנידַאב עשיגַארט יד טָא ןיא רעגַאל ןיא םינּפ

 -נעטשנָא ,ןילּפיצסיד ,טייקנייר ןטלַאהניײא רַאפ רעוועג קיטלַאװעג ַא ןעוועג זיא

 ,ןטעזָאלק עכעלשטנעמ יד ,םױרישַאוװ רעד ,ןרָאטקעפניזעד יד ,רעדעב יד .טייקיד

 ןרעדעי ןעגנּוװצעג טָאה ץלַא סָאד -- ךיק ןיא ןסע ןופ טייקנייר סָאד ,יירעשעוו יד

 ןעמונעג ןבָאה עקינייא ןעוו .ןייר ןוא שיטייל קיניײוװ-רעמ ךיז ןטלַאה וצ רעדנוזַאב
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 וצ ךיז ןעגניווצ ןוא ןכייוו ייז ןופ ןעמ טגעלפ ,ןזָאלעגּפָא ןוא קיצומש ןרעוו

 ,קיטכיצ ןוא ןייר ןטלַאה

 עלערוטלוק עסיוועג ַא ןעוועג זיא רעגַאל ןיא זַא ,טקריוועגטימ ךיוא טָאה סָאד

 סָאד זיא ,ןעמַאנסױא עניילק ץנַאג טיִמ .סעקינרעגַאל יד ןשיװצ גנואיצַאב

 .ךעלשטנעמ ןוא קידנעטשנָא ןעוועג ןבעלנעמַאזוצ

 סעיסוקסיד עשיטילָאּפ ןוא קיטילַאפ

 ןטימ ןריסערעטניא רעייז ךיז ןגעלפ ןדיי-ךמע עטושּפ ןוא ץנעגילעטניא יד

 -- העידי עדעי ,טַאקינומָאק רעדעי ,ןטנָארפ יד ףיוא ןשינעעשעג יד ןופ גנַאג

 ןופ .ןרָאװעג טריטנעמָאק םינפוא ײלרעלַא ףיוא ןוא ןרָאװעג טּפַאכעגפיוא זיא

 סָאװ .זַאטסקע ןיא ןיײרַא ןעמ טגעלפ ,עטריאילַא יד ןופ ,ןסור יד ןופ ןוחצנ ןדעי

 ףיוא טַאטנעטַא ןגעוו טסּוװרעד ךיז טָאה'מ ןעוו ,ןָאטעגּפָא ךיז טָאה רעגַאל ןיא

 ,ןעגנולעג טינ זיא טַאטנעטַא רעד סָאװ טרעױדַאב ןבָאה רימ םגה !ןרעלטיה

 -עגרַאפ ַא ,םַאזלַאב ַא זדנוא רַאפ ןעוועג זיא טַאטנעטַא ןופ טקַאפ-םצע רעד ,ךָאד

 רעד זַא ,ןשטנּוװעג ןוא בוטילזמ ןבעגעגּפָא ךיז ,טשוקעג ךיז טָאה ןעמ .ןגינ

 ..ןעגנילעג לָאז רעטייווצ
 טגעלפ ןעמ ןעמעוו וצ ,רעקיטילָאּפ ענעריווושעג ןעוועג ןענייז רעגַאל ןיא

 רעטרימָאלּפיד רעד ןופ ךס ַא ןוא טלַאטשעגטוג ,קורק ןַאמרעה .תועידי ךָאנ ןעמוק

 טרעהעגוצ ךיז טָאה םלוע רעד .ןסעומש ןריפ קידנעטש ןגעלפ ץנעגילעטניא

 ןעמ זַא .ןרעמיצ יד ןיא ,ענעגייא ןשיווצ ,ןסעומש יד ןיא לײטנָא ןעמונעג ךיוא ןוא

 עטצעל יד -- ןעוועג אבהיךורב רעטשרע רעד זיא טעברַא רעד וצ סױרַא טגעלפ

 טּפַאכעגפױא רעדיו ןעמ טָאה טעברַא רעד ןופ ןעמוק םייב .ןטַאקינומָאק

 ןעגנערברַאפ ץנעגילעטניא יד טגעלפ ןסעומש עכלעזַא ןיא ,ןסעיינ יד לכ-םדוק

 ,טייצ יד

 ןבעל עזעיגילער סָאד

 ןעוועג זיא סָאװ ,בר ןקיצנייא םעד םורָא טריּפורג ךיז ןבָאה עזעיגילער ןדיי

 טינ ךיז ןגעלפ ןדיי עמורפ רָאג יד .ןרױשעגּפָא ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,רעגַאל ןיא

 ,עקניניד רעייז ַא ,עקנישַאמ-רעש ַא טַאהעג טָאה ןַאמרעגנוי ַא רענייא ,ןריזַאר

 םיתילט טַאהעג ָאד ןבָאה ןדיי .טריזַאר יװ ,ןיד ױזַא ןרעש טגעלפ עקנישַאמ יד

 ןייא טסייו ,טלגומשעגנײרַא רעגַאל ןיא סָאד טָאה ןעמ ױזַא יוװ .ןיליפת ןוא

 ןייג ןרַאפ ,ירפרעדניא .םישמוח ,רעכיב ,םירפס ןעוועג ןענייז סע .למיה ןיא טָאג

 ,ןיליפת ןוא תילט ןיא ןענעװַאד ןדיי ןגעלפ ,טעברַא רעד וצ

 הרדס יד שיט םייב ןענרעל בר רעד טגעלפ ,לעּפַא ןכָאנ ,טכַאנרַאפ תבש ןדעי

 רימ ןענייז ןעמוקעגנָא .רוביצב ןענעװַאד ןעמ טגעלפ טּפָא רעייז .ךָאװ רעד ןופ
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 רעבָא .רעטקירדעג ַא ןעוועג הנשהישאר רעד זיא ,הנשהי-שאר ברע רעגַאל ןיא

 ןבָאה ןדיי ליפ רעייז .רוביצב ןענעװַאד סָאד טריזינַאגרָא ןעוועג זיא ירדנילכ וצ

 רעד ,ףרַאש המלש .ךעלנייוועג יו טעברַא רעד וצ סױרַא זיא'מ םגה ,טסַאפעג

 ןופ רעטייל ןוא "שדוקה תרהט, לושירָאכ רענליוו ןופ רעגניז רעקירָאיגנַאל

 ךיא בָאה םעדכָאנ .ירדנילכ טגָאזעג טָאה ,ָאטעג רענליוו ןיא רָאכ ןשיאערבעה ַא

 ייב ,ןעגנוגנידַאב עשיגַארט יד ףיוא ןזיוװעגנָא ןוא ,עדער עצרוק ַא ןטלַאהעג

 ,תוחּפשמ ענעסירעצ ערעזדנוא טנָאמרעד בָאה ךיא .ירדנילכ ןגָאז רימ עכלעוו

 טדערעג טינ ךיא בָאה ןבעל ץנַאג ןיימ ןיא .סנבעל עטכַארבעגמוא ןסַאמ יד

 םוצ ןענייז סָאװ ,יד ןליפַא סָאװ ,רעדנּוװ ןייק טינ .עגַאל רעשיגַארט ַאזַא ייב

 ךעלטעב ערעייז ףיוא לַאז ןסיורג ןיא ןגעלעג ןענייז ,ןעגנַאגעגוצ טינ ןענעװַאד

 -רעביא ךיז ןבָאה סרעדנוזַאב ...ןרערט עסייה טימ ,עלַא רימ יװ ,ןסָאגַאב ךיז ןוא

 ןבָאה רענעמ יד זַא ,טסּוװרעד ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,ןעיורפ ערעזדנוא ןעמונעג

 ."רוכזי, טגָאזעג טעברַא רעד ייב ןבָאה ליפ רעייז .ירדנ-לכ טגָאזעג ןוא טנווַאדעג

 עשידיי ןעגנוזעג טָאה'מ .טנװָא ןַא טנדרָאעגנייא רעגַאל ןיא ןעמ טָאה הכונח

 ,הכונח-סנ ןגעוו טדערעג טָאה בר רעד ןוא טכיל-הכונח טשטנעבעג ,רעדיל-סקלָאפ

 עשידיי ערעזדנוא .טנװָא ןשיטסיטרַא ןַא טנדרָאעגנייא ןליפַא ןעמ טָאה םירוּפ

 -גנַאזעג ןוא עיצַאמַאלקעד טימ םַארגָארּפ םענייש ַא טריפעגסיוא ןבָאה ןרָאיטקַא

 ,ןרעמונ

 יז ןעמ טָאה טיורב טָאטשנָא .ץמח ןייק ןסעגעג טינ ןדיי ךס ַא ןבָאה חספ

 ,לעמ לסיבַא ןעמוקַאב טָאה'מ .וװ .א .א לפָאטרַאק ,עקשטורק ,סעקַארוב ןבעגעג

 טכענ רָאּפ ַא רָאטקעפניזעד ןיא ןסעזעגּפָא טיילעגנוי עשידיי עכעלטע ןענייז

 ,לדער-הצמ ַא טכַאמעג טַאטשרַאװ ןיא ןעמ טָאה קעווצ םעד וצ .הצמ ןקַאבעג ןוא

 .קיטש ַא לבור 50 וצ ןרָאװעג טפיוקרַאפ ךעלעקצַאמ עניילק ןענייז רעגַאל ןיא

 ,טפיוקעג ןבָאה ןדיי ךס ַא

 רעמיצ ןיא זדנוא ייב .ןּפורג עכעלטע ןיא טעװַארּפעג ןעמ טָאה רדס םעד

 רעד) רעמיצ רעדנַא ןַא ןופ טסעג 2 ךָאנ ןוא טיײװצעבלַאז ןעוועג רימ ןענייז

 ןיא עקירעביא יד .(שזדָאל ןופ שטיוועלומש רעגנוי רעד ןוא קילָאנַא רעטלַא

 םיריוטקָאד ערעזדנוא ןופ עקינייא ,טרעקרַאפ .טריזינָאריא טינ הלילח ןבָאה רעמיצ

 .."ןביולג ןגָאמרַאפ עכלעוו ,יד אנקמ ןענייז רימ,, :טגָאזעג ןבָאה

 םשה, ןקידנביולג רעייז וצ ,ןדיי עמורפ תמאב יד וצ ךיז קידנקוקוצ ,לָאמטּפָא

 לש ונובר םעד ןייטשרַאפ וצ ןייז רעש עקַאט טגעלפ ,"ןפלעה טעװ ךרבתי

 יד עלַא ןעגנערבוצמוא ךעלגעמ ןעד זיא יצ :טרעבקעעג ןבָאה תובשחמ -- םלוע

 ..ןטצעל ןזיב ןשטנעמ

 יד ןעוועג ןענייז ,טיילעגנוי ךס ַא ייז ןשיווצ ןוא ןדיי עקיבױלג עקיזָאד יד

 ןטסכײלמַא ןגָארטרעביא ןתוינערופ עלַא ןגעלפ ייז .רעגַאל ןיא עטסכעלקילג
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 רע ,השקשינ, :גנונעפָאה טימ לופ ןוא רעטנומ ןעוועג קידנעטש ןענייז ַײז
 ןלעװ ןדיי ןוא ,ןבעלרעבירַא םיא ןלעװ רימ ,הנושמ התימ ַא ןעמעננייא טעוו

 *..ןדיי ןביילב

 ןבָאה ןדיי עזעיגילער רָאנ טינ זַא ,ןכיירטשרעטנוא ךיא זומ ,ללכ ךרדב

 סָאװ ,עקינעי יד ךיוא רָאנ ,ןתוינערופ ןוא תורצ עלַא ןגָארטעגרעביא רעטכייל

 ,זיא קיטכיוו טינ .רַאּפשנָא ןשיאעדיא רעדָא ןביולג זיא'ס ןכלעוו ַא טַאהעג ןבָאה

 ,ןריטַאטסנָאק וצ זיא קיטכיוו .ןעוועג זיא לַאעדיא רעדָא ,ןביולג רעייז רערעסָאוו

 -עטַאט ןָא -- םינּפ ךעלשטנעמ רעייז ןטלַאהעגנייא ןבָאה ןשטנעמ עכלעזַא זַא

 ןעמ טָאה ,לאוג ןייק ,טניירפ ןייק קידנבָאה טינ ,יורפ רעדָא ,ןַאמ ַא ןָא ,עמַאמ

 ןבָאה ןשטנעמ עשיאייטרַאּפמוא ןליפַא .ןשטנעמ עטנעָאנ שיאעדיא וצ טעילוטעג ךיז

 -ָארּפ עטנעגילצטניא יד ,רעטעברַא עטנעָאנידַאפ ערעייז ייב רַאּפשנָא ןַא טכוזעג

 | ,ןגעלָאק-ךַאפ ערעייז ייב סעיסעפ

 ןשילַארָאמ ןטסכַאװש םעד ןזיװעגסױרַא ןוא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ןטסגרעמַא

 ךעלרעדניק עטַאז ענעפורעג ױזַא יד ,ךעלטיילעגנוי עטסֹוּפ יד -- דנַאטשרעדיוװ
 ןשילַארָאמ םוש ןייק טַאהעג טינ ןבָאה טייל עטסוּפ ָא-יד .עמַאמ-עטַאט עכייר ןופ
 עלַא ןופ ןעמַאנסוא ןעוועג ןענייז סע זַא ,ךעלדנעטשרַאפ .,ןייבנקור ןייק ,רַאּפשנָא

 ,שטנעמיייטרַאּפ רעד זיא ללכ ךרדב רעבָא ,ןטכעלש םוצ ייס ,ןטוג םוצ ייס ,ןּפורג

 ןשטנעמייײטרַאּפ .קיאעפידנַאטשרעדיװ רעמ ןעוועג ,שוח ןכעלטפַאשלעזעג ַא טימ
 ןעוועג ןענייז ןטסינומָאק ןוא ןטסידנוב -- טציטשעגרעטנוא קיטייזנגעק ךיז ןבָאה

 ,החּפשמ ןייא יװ ןדנובעג ךיז ןשיווצ

 ןופ ,טריזינַאגרָא םיא טָאה'ס רעוו .טעטימָאק-ספליה ַא ןעוועג זיא רעגַאל ןיא

 ,טײהקנַארק ןיימ ךָאנ בָאה ךיא ןעוו .טינ ךיא סייוו -- ןענַאטשַאב זיא רע ןעמעו

 ןעוועג זיא ,"טעטימָאק, םוצ טדנעוועג ךיז ןוא ןעלדנַאה םוצ האוולה ַא טכוזעג
 ,טיורב עקיַאּפ ַא טימ ןפלעה רָאנ ,טינ ייז ןביג תואוולה ןייק זַא ,רעפטנע רעד

 ןבעגעג ָאי לָאמנייא טָאה םָאר רעבָא .ףליה טרַא רעד רַאפ טקנַאדעג בָאה ךיא

 ,טעטימָאק ןופ זיא סָאד זַא ,קידנגָאז ,טיורב עקיַאּפ ַא לגניי ןיימ

 טָאה ,טכירעג רענליו ןופ רעצעזרעביא רענעריווושעג רעד ,שטיװָאניבַאר

 עפורג ַא רַאפ ךַארּפש רעשילגנע רעד ןופ סעיצקעל רעגַאל ןיא טנדרָאעגנייא

 עסיורג ַא ןעוועג סָאד זיא רעדניק יד רַאפ .טנרעלעג ךיוא טָאה ןוז ןיימ .רעדניק

 סעקיַאּפ עבלַאה וצ ןבעג טייצ וצ טייצ ןופ ןגעלפ ןרעטלע יד .דיירפ עשילַארָאמ
 .ןרעגנוה טינ לָאז שטיװָאניבַאר ידכ ,טיורב

 עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק

 טָאה רעגַאל ןיא זַא ןבעגעגרעביא רימ ןעמ טָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 ןגעוו טדערעג ליפ ןעמ טָאה רעגַאל ןיא .עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק ַא טריזינַאגרָא ךיז
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 ןעמ טָאה ,טגָאזעגסנייטש'מ ,ןיהּוװ רעבָא .וו .א .א דנַאטשרעדיװ ןגעוו ,ןפיולטנַא

 ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ עטסוּפ -- םורַא ןוא םורַא ?רעגַאל ןופ ןפיול טנעקעג

 ןעמעוו ןופ ,רעוועג ןָא ,עדמערפ ַא -- ךַארּפש יד ,ןטנעגעג עטנַאקַאבמוא טולָאסבַא

 ןטקַאטנָאק ןייק ןעוועג טינ ?ןעגנוזייוונָא יד

 רָאטַאקָאװָארּפ ןכרוד ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק יד

 ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רָאטַאיציניא רעד ןעוועג זיא רע זַא .ָאריּפַאש עקכענעה

 ,ןבָאה טנעקעג טָאה יז טרעוו ןשילַארָאמ ַא רַאפ סָאװ ,ןיוש ךָאד ןעמ טייטשרַאפ

 "עקרַאטש, עלַא ,ייר רעטשרע רעד ןיא טרעהעג ןבָאה ןלָאז עיצַאזינַאגרָא רעד וצ

 -ָאפָארּפ םוש ןייק ןרָאװעג טריפעג טינ ןיטולחל זיא'ס .ןרידַאגירב לסיב ַא ןוא

 ןייק טינ .םלוע םעד ןשיװצ טעברַא-גנוטיירגוצ זיא'ס עכלעוו רעדָא ,עדנַאג

 -ַאגרָא יד טרידיסבוס טָאה רעצלעמ ןכלעוו טימ ,טלעג לסיב סָאד סָאװ ,רעדנּוװ

 ,אקדעפ ,קישטשלוקערעּפ ןשיסור םייב .ןרָאװעג טעװעלכַאטרַאפ זיא ,עיצַאזינ

 ,רעװעג ןפיוקנייא טלָאזעג טָאה רע עכלעוו רַאפ ,לבורידלָאג 40 ןבילבעג זיא

 ,לוויטש ...ךיז רַאפ טפיוקעגנייא ?סעצווָאיָאב , עקינייא ןבָאה טלעג ןקירעביא ןרַאפ

 ייב -- ייז ןופ רענייא .רעגַאל ןצנַאג ןיא ןעוועג ָאי ןענייז ןרעװלָאװער ייווצ
 ..ָאריּפַאש עקכענעה

 עיצאדיווקיל יד

 ,ןעגנַאלק עקיאורמוא ןטײרּפשרַאפ ןעמונעג רעגַאל ןיא ךיז ןבָאה 1944 רעמוז

 עסיורג ןעמוקעגנָא ןענייז (לעווער) ןילַאט ןיא זַא ,תועידי ןעמוקַאב טָאה'מ

 ,דנַאלטסע ןיא ןרעגַאל עטרידיווקיל ייר רעצנַאג ַא ןופ ןדיי טימ ןטרָאּפסנַארט

 ןשיסור ןופ תונוחצנ יד ןעוועג ןענייז סע רעסערג סָאװ .קיאורמוא ןרָאװעג זיא'מ

 ךיז ןבָאה רימ .זדנוא רַאפ עגַאל יד ןרָאװעג זיא רעכעלרעפעג ץלַא ,רעטילימ

 ןיא ןרידיווקיל יאדווא זדנוא ןלעװ ייז זַא ,ןענַאטשרַאּפ ןוא טרַאנעג טינרָאג

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא טייקיאורמוא רעטסערג רעד טימ עקַאט זיא .טנעמָאמ ןטצעל

 ,ךיהוו - ןעיורפ 250 ןעמונעגסױרַא ןעמ טָאה קָאלב-ןעיורפ ןופ זַא ,העידי יד
 ,טסּוװעג טינ ןעמ טָאה ,קעווצ ןכלעוו וצ

 זיא ,טעברַא רעד וצ ןייג טלָאזעג ןבָאה רימ ןעוו ,1944 טסוגױא ןט22 םעד

 -סױרַא תומישר עקיטרַאפ ןופ ןבָאה ןשטייד .ןרָאװעג ןסָאלשעגּפָא רעגַאל רעד

 ןרָאװעג זיא'ס .רענעמ 250 ןעמַאװצ ,ןרעמונ ערעייז טול ,ןשטנעמ ןפורעג
 ןרעמונ יד זַא ,רָאלק .ןעוועג ךיא ךיוא ןיב ענעפורעגסורַא יד ןשיווצ .קינַאּפ ַא

 עכלעוו ,ןשטנעמ יד ןופ ןרעוװ רוטּפ ןליוו ייז .ןרידַאגירב יד ןבעגעגנָא ןבָאה

 ןַא רַאפ ןעװעג ךיא ןיב סָאװ ,קידנגָאז תמא םעד ,ןוא ."ייז רַאפ טינ ןגיוט;,
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 סיפ יד ףיוא ךיז בָאה ךיא סָאװ םיוק זַא ,?עקלַאנגיס, רעד ןיא רעטעברַא

 ...ןטלַאהעג

 ?ןוז ןטימ ךיא וט סָאװ רעבָא ,רימ ןופ ךיז טײרּפַאב רידַאגירב ןיימ ,אלימ

 ןוא שטייד ַא וצ וצ לגניי ןיימ זיא ,ןפורסיוא סָאד טקידנעעג טָאה'מ ןעוו

 ןַאגילוכ רעטייווצ ַא רעבָא ,טביולרעד טָאה רע .,רעטָאפ םוצ םיא ןזָאלוצ ןטעבעג

 טעװ ןעמעוו טימ -- ןיײלַא ןרָאפ :עגַאל יד רעטיב .ןבירטרַאפ קירוצ םיא טָאה

 רשפא ,סנטייווצ ?ױזַא יו ,סנטשרע -- ךיז טימ םיא ןעמענ ?דניק סָאד ןביילב

 ןיימ רעבָא ..טסייו רעוו ..ןביילב דניק סָאד שטָאכ לָאז ?טױט םוצ ךיא יג

 םיא ןוא שטייד םוצ ןעגנַאגעגוצ לָאמַאכָאנ זיא רע ,טורעג טינ טָאה לגניי

 ױזַא ,ןבעג טעוװ טָאג יו ,אלימ .עּפורג רעזדנוא ןיא ךיז ןּפַאכוצנײרַא ןעגנולעג זיא

 ,רַאפרעד טָאג קנַאד ַא .ןעמַאזוצ רעטייוו רימ ןענייז לייוורעד .ןייז טעוו

 ןעמ טָאה םענייק .ךַאװ ַא ךרוד ןרָאװעג טלגנירעגמורַא ןענייז ןַאמ 250 יד
 וצ קָאלב ןיא ןיײגוצנײרַא ןסירעג ךיז ןבָאה רימ .טזָאלעגוצ טינ זדנוא וצ ןיוש

 טַאהעג ךיא בָאה טױרב ןוא טלעג ;שעװ ,רעדיילק ,ןכַאז ערעזדנוא ןעמענ

 ןעוועג זיא גָאט רעד !טרָא ןופ ןריר טינ ךיז טזָאל ןעמ רעבָא ,טקעטשרַאפ

 טזָאלמ .,עטעקַאניבלַאה ןייגסױרַא רימ ןגעלפ טעברַא רעד וצ ןוא רעסייה ַא

 סָאד -- ןעלפעל טימ ןעלסיש ןבעגעגסױרַא זדנוא טָאה'מ .ןעמענ טינרָאג רעבָא

 .ןבעגעגטימ זדנוא טָאה ןעמ סָאװ עקיצנייא

 שינעגָאי ןוא ּפעלק טימ .ףיוה ןפיוא ןטלַאהעג טינ זדנוא ןעמ טָאה גנַאל

 ןעמ טָאה ןעיירשעג ןוא ּפעלק טימ .סָאטױא עכעלטע וצ רעגַאל ןופ ןבירטעגסױרַא

 וצ סױרַא עקירעביא יד ןענייז לייוורעד .סָאטױא יד ףיוא טנדָאלעגפיוא זדנוא

 רעד .טנגעזעג זדנוא טימ ךיז ייז ןבָאה סנטייוורעדנופ .טעברַא רעלַאמרָאנ רעייז

 טרעדנוה ייווצ יד ץוח ַא .רוּפיכ-םוי רעתמא ןַא רעגַאל ןיא ןעוועג זיא גָאטימכָאנ

 ןעגייז .ןעיורפ 0 ןעמונעג ,טנָאמרעד ןיוש יו ,ךיוא ןעמ טָאה רענעמ קיצפופ

 500 יד ןּפַאכסױרַא ןלענש ןופ ןפוא רעד ..תוחּפשמ ןרָאװעג ןסירעצ רעדיוו

 ןייק טָאה -- סָאטױא 4 ףיוא זדנוא ןענעדָאלפיוא ןוא ןביירט ןופ ,רעגַאל ןופ ןַאמ

 ..טגָאזעגסיױארָאפ טינ סטוג

 ךָאד רימ ןענייז ןעוועג ָאד זיא'ס רעטיב יװ ...ַאגַאָאלק עידַא -- לייוורעד
 ןוא ןשטנעמ יוװ קינייו-רעמ טבעלעג .טבעלעגנייא ךיז .םישדח 11 ןעװעגּפָא

 קידנקוק טינ .יירפ רעד ףיוא ןענַאדנופ ןײגוצסױרַא טפָאהעג ,ןשטנעמ ןשיווצ

 רימ זיא ,טעברַא רענשזרָאטַאק ןיימ ףיוא ,טײקטכװַאשעגּפָא רעצנַאג ןיימ ףיוא

 טָאה ןעמ זַא ,ךָאנ טרפב ,ַאגַאָאלק ןזָאלרַאפ וצ ןעוועג דָאש רעסיורג ַא ךָאד

 ,טרָאפ ןעמ ןיהּוװ ,טסוװעג טינ ןיטולחל

 ןבָאה 2 ןיא .סָאטױא 4 ןיא ןַאמ 500 יד טשטעװקעגניײרַא ןבָאה ןשטייד יד

 עכעלטע יד טימ טשער יד -- ןטרעפ ןיא ןוא ןַאמ 150 וצ טלײצעגניײרַא .יײז
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 ?ןַאמ 150 ןעמענפיוא ָאטױא ןַא ןעק יו .טריפעג זדנוא ןבָאה סָאװ ,ןשטייד

 רעבָא טייג סע ,ןקיטש ןעמונעג ךיז טָאה'מ ,רענעּפָא ןַא ןעוועג זיא ָאטױא רעד

 עשינווי ,עקסמַאכ ענייז טימ ןוא ןעגנורּפשעגפיורַא ןַאד זיא שטייד ַא ...טינ טרָאפ

 ןקעטש ַא טימ ןוא ּפעק ערעזדנוא ףיױא שממ ךיז טלעטשעגקעװַא לוויטש

 סיפ יד ןבָאה לייט ַא ..טרָא ןרָאװעג זיא'ס זיב ..גנַאל ױזַא ןגָאלש ןעמונעג

 ןיא טסערּפעגנייַא ןעוועג ייז ןענייז לייט ייב ןוא עגָאלדָאּפ רעד ףיוא טַאהעג

 סָאטױא יד ןעוו .טשטעווקעצ ןוא טקיטשרעד רימ ןרעוו טָא זַא ,ןטפול רעד

 ןופ דנעוו ןוא רעק ןדעי ייב ..טמעטָאעגּפָא רעיירפ רימ ןבָאה ,טרירעג ןבָאה

 שממ ..רענייב לסיב קידכעבענ רעזדנוא טימ לסיירט רעקידארומ ַא -- ָאטיוא

 טיגנ זיא ,ןטלַאהעגסױא ןבָאה ןדיי רימ זַא ,אלימ .טױט רעזדנוא זיא ָאד

 ןעוועג זיא געוו רעד ...ןטלַאהעגסיױוא ָאטיױא רעד טָאה ױזַא יו רעבָא ,רעדנּוװ ןייק

 זיא טָא ---- טגָאזעגרעטנוא טָאה קנַאדעג רעד .רעכעלנייּפ א ,רעקידמידחּפ ַא

 : ...האצמה-טיוט עשישטייד עיינ ַא

 רעניילק ַא ייב ןטלַאהרַאפ ךיז ןוא העש ייווצ ַא יאדווא רימ ןענייז ןרָאפעג

 ךס ַא טימ ,ץַאלּפ ןסיױרג ַא ףיוא טריפעגפיורַא זדנוא טָאה'מ .עיצַאטסדןַאב

 עצנַאג ןוא עקידעבעל סָאטיױא יד ןופ סױרַא ןענייז רימ זַא .סעקדוב ענרעצליה

 ,טקידנעעג ךיז טָאה געוו רעד יבַא ...םוי םוי םשה ךורב זיא

 ,ָאטעג רענליוו ןופ ןדיי עטנַאקַאב עכעלטע ןפָארטעג רימ ןבָאה ץַאלּפ ןפיוא

 ןכיוה ַא ןעמונרַאפ ָאטעג רענליוו ןיא טָאה רעכלעוו ,ןרעטסַא -- ךיוא ייז ןשיווצ

 ןיא ךיז ןעניפעג רימ זַא ,טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה ןדיי עקיזָאד יד ןופ .טמַא

 ,ידעגַאל רעגַאל

 ידעגַאל רעגַאל ןיא

 60 ַא יב ,ןילַאט ןופ סעיצַאטסיַאב עטסטנעָאנ יד ןופ ענייא זיא ידעגַאל

 ךָאװ ַא טימ זַא ,טסווװרעד ךיז רימ ןבָאה ָאד ןדיי יד ןופ .ַאגָאָאלק ןופ רעטעמָאליק

 יוקיל ענעדיישרַאפ ןופ עטכַארבעג ,ןדיי 2500 ךרעב ןעוועג ָאד ןענייז רעירפ

 ןוא טייצ עצרוק ַא ןטלַאהרַאפ ָאד ייז טָאה'מ .דנַאלטסע ןיא ןרעגַאל עטריד

 עקנַארק 10 ַא רָאנ ןענייז ןבילבעג ,דנַאלשטייד ןייק טקישעגסױרַא ףיש ַא טימ

 ןשטייד יד סָאװ ,ןכַאז ןסַאמ ןבילבעג ןענייז עטקישעגסױרַא יד ןופ .ןשטנעמ

 רעגַאל ןייק .ןצָאק ךס ַא ןוא סעטַאמש לסיב ַא זיא ןבילבעג .ןעמונעגוצ ןבָאה

 ,טניה רַאפ יו ,סעקדוב ןעייטש ץַאלּפ ןעיירפ ןפיוא .ָאטינ טעמכ ָאד זיא

 ןשטנעמ 20 רַאפ טמיטשַאב ןענייז ןוא ךעלטערב עניד ןופ עטּפַאלקעגפיונוצ

 ןענייז סעגָאלדָאּפ ןייק .רעסַאװ טימ לופ סעקדוב יד ןענייז ,טנגער סע ןעוו
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 ףיוא ןעמ זומ ןפָאלש .לטעב ןייק טינ ,עשטירּפ ןייק טינ ,לקנעב ןייק .ָאטינ

 ןיא רעסַאװ ןעגנערב ןעמ ןזומ .ָאטינ זיא רעסַאװ ןייק ,דרע רעליוה רעד

 ,ןעגנורדעג רימ ןבָאה םעלַא םעד ןופ .ָאטינ ךיק ןייק וליפַא זיא'ס .רעסעפ

 זַא ןלייצרעד וצ טסּוװעג עקַאט טָאה ןעמ .ןייז טינ ָאד רימ ןלעוו גנַאל זַא

 .ףיש ַא טימ רעטייוו ןקישסורַא ךיוא זדנוא ןעמ טעװ געט עטסטנעָאנ יד ןיא

 ,בייל ןפיוא ןעיצוצפיורַא סָאװ ,ןכַאז לסיבַא ןכוז קעװַא ךיא ןיב לכ םדוק

 ,רעדיילק לסיב ַא ןעניפעג זומ ןעמ .טעקַאנ ךעלבעטשכוב ןעוועג ןענייז רימ

 עכעלטע ןענופעג ךיא בָאה ,סעטַאמש גרַאב םענעבילבעגרעביא םעניא ;שעו

 טכַאמעג ןזױה עיינ שממ ,עטוג רָאּפ ַא ןוא סעליישטַאפ ,סעקילַאש-ןעיורפ עטוג

 רעזדנוא ןיא ןגעמרַאפ ַא שממ ןעוועג זיא סָאד .ןזיוה-ןעיורפ רעבָא ,ץָאק ַא ןופ

 רימ ןבָאה ןסע ןייק .ןצָאק עכעלטע וצ רעדעי ןעמוקַאב ןבָאה רימ .עגַאל

 ךֶא זַא ,טכַאמעגכרוד רימ ןבָאה טכַאנ עטשרע יד .ןעמוקַאב טינ גָאט םעד

 | | .ייוו ןוא

 טָאה ןעמ .טקיטפעשַאב ןרָאװעג טינ רימ ןענייז גָאט ןרעדנַא םעד ךיוא

 ,27 רעמונ עקדוב יד ןעמוקַאב ןבָאה רימ .רעגַאל ןיא "ןבעל סָאד טריזינַאגרָא;

 :ןָאזרעּפ 18 עקידנגלָאפ ןיירַא ןענייז סע רעכלעוו ןיא

 ,קחצי יול (4 ,חנ ווָארַאסימָאק (2 ,דוד גרעבדירפ (2 ,המלש ךָאלב (

 ,לרעב ץכ (8 ,שריה ץכ (1 ,ןורהא יקסװָאנשטמַא (6 ,ףלָאװ לדייז (5

 שטיװָאניבַאר (11 ,רָאדָאעט יקסשירעבלַאב (10 ,לדנעמ יקסשירעבלַאב (9

 .שזניא (15 ,שטיװָאטסָאמ (14 ,ןועמש יקצינעס (12 ,םוחנ ןיקלוב (12 ,םחורי

 .קינעמילּפ ןייז ,רעלימ (18 ןוא רעטלַא רעלימ (17 ,שטיװָאמַארבַא (16 ,לבעמ

 רערעדנַא רעד ןופ ןוא ןעיורפ טצעזַאב ךיז ןבָאה רעגַאל טייז ןייא ןיא

 .רענײמעגלַא ןַא ןעוועג זיא ףיוה ןופ ןטימ רעד .רענעמ טייז

 ,עשרַאװ ןופ רעדיינש ַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רעטסטלעירעגַאל סלַא

 זיא רָאטַאזיװָארּפַא רעד .(ןַאמּפָאה -- ןעװעג ךיז טכַאד זיא ןעמָאנ ןייז)

 ךעלטערב עכעלטע טכַארבעג טָאה ,טנעקעג טָאה סע רעװ .רעטסא ןעוועג

 רעדיו ןעמ טָאה גָאט ןרעדנַא םעד .רעגעלעג סלַא ךיז ןגיילוצרעטנוא ףיוא

 ןעמענוצפיוא טיירגעגוצ ןעװועג טינ זיא ךַאז ןייק ןסע וצ ןבעגעג טינרָאג

 ..רעגַאל-טעברַא ןַא ןופ קורדנייא ןייק טכַאמעג טינ ללכב טָאה'ס ,רעטעברַא

 טעביוא ףיוא ןעייג רימ

 ןייר ַא ןעװעג זיא ,ןבירטעגסױרַא זדנוא טָאה'מ רעכלעוו וצ טעברַא יד

 ענעדיישרַאפ ןוא ןשזַאדנילב ,סעּפָאקָא ןעיוב טלָאזעג ןבָאה רימ .עשירעטילימ

 .טינרָאג שיטקַאפ ןעמ טָאה ןָאטעג רעבָא .ןטקעיבָא עשירעטילימ ערעדנַא

 / עקיאור ןעוועג ןענייז ייז ."סעקינדָאט, ןריפנָא ןגעלפ טעברַא רעד טימ
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 -חרזמ ןופ בור רעד ,ןשטנעמ עקידנעטשנָא ,עטוג ךעלנייוועגרעסיוא ןוא
 ןגעלפ רימ .סעקעי עקיזָאד יד ןײטשרַאפ טינ ךיא ןעק טנייה זיב .ןסיײרּפ
 רָאנ ןבָאה ייז .ךיז ןשיווצ טדערעג ןוא ןעהעש ןסעזעג ,ןָאט טינרָאג געט עצנַאג
 רערעכעה ַא ןזיװַאב ךיז טָאה סנטייוורעדנופ ןעוו ;ןגָאי ןוא ןעיירש ןביוהעגנָא
 סָאד ןיא יצ ןגױצַאב קידנעטשנָא ךיא רעבָא ךיז ןבָאה ענעי .,ריציפָא
 !סע טסייו רעוו ,ףוס ןרַאפ קיטקַאט  ַאזַא יצ ,גנונעדרָארַאֿפ ַאזַא ןעוועג
 לָאמ עכעלטע רימ טָאה ,טעברַאעג בָאה ךיא ןכלעוו ייב ,?קינדָאט , ןיימ
 זיא'ס ,ללכה ..עקשזַאנעמ ןייז ןופ ןייוו ןבעגעג רימ ,קיטשירפ ןייז ןבעגעגּפָא
 ןבָאה רימ .ענייש ןעוועג ךיוא ןענייז ןרעטעװ יד ...עילידיא עתמא ןַא ןעוועג
 ,ךיז וצ ןעמוק וצ ןביױהעגנָא

 יד סָאװ הבוט עטסערג יד .עטסקיטכיו סָאד ןעוועג טינ זיא סָאד רעבָא
 ,רעסַאװ ךָאנ ןייג ןביולרעד סָאד ןעוועג זיא ,ןָאטעג ןַאד זדנוא ןבָאה סעקעי
 יד רעביא ןפױלמורַא רימ ןגעלפ ,"רעסַאװ ןעמענ, ןייג ןופ ץורית ןרעטנוא
 ןליפַא .ןוא ןעמוקַאב רעדָא ןפיוק ןוא סעקזייה-ןרעיוּפ עשיטסע עקימורַא
 .בורל ןעװעג ןַאד זיא סָאװ ,טסבױא ןֹוא ןסנירג רענטרעג יד ןופ ןסייר
 ןוא רעזיה עשיטסע רָאּפ ַא ןיא ןעמוקַאבנײרַא ךיז טָאה זדנוא ןופ רעדעי
 .."הנויח, טרָאד ןופ טַאהעג

 -טעברַא ןיימ ןופ טייו רעבָא ,זה שירעוּפ ַאזַא ןעמוקַאב בָאה ךיא
 ףוא ,רעגַאל ןרעסיוא ןעוועג זיא ,ןכָארקרַאפ ןיב ךיא ּוװ ,בוטש יד ,ץַאלּפ
 זיא יז .עמַאד רענילַאט ַא ןפָארטעג ךיא בָאה בוטש ןיא .יײסָאש טייז רענעי
 קידנסיוורעד .זָאלוקרעבוט ףױא רעטכָאט רעקנַארק רעײז ַא טימ ןסעזעג ָאד
 תואופר עלַא ןזיוועג רימ יז טָאה ,רעקיײטּפַא רעקירָאיגנַאל ַא ןיב ךיא זַא ,ךיז
 סָאװ טימ ..רעטכָאט רעגנוי ריא רַאפ ףליה ןטעבעג טָאה יז ..ןטּפעצער ןוא
 ..? ןפלעה טנעקעג ריא ךיא בָאה

 .טריוו ןשיפרָאד ןשיטסע ןכעלגעמרַאפ ץנַאג ַא וצ טרעהעג טָאה זיוה סָאד
 טוג ןבעגעג ןוא ןעמונעגפיוא קיצרַאה רעייז ךימ ןבָאה םירעיוּפ עטושּפ יד
 ייז ייב ןיב ךיא .דניק ןֹרַאפ ןסע ךס ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה ךיא .ןסעוצּפָא
 ךרודַא רימ לָאמ עלַא טינ זיא ייז וצ ןייג סָאד רעבָא .לָאמ עכעלטע ןעוועג
 .ןטײז עכעלטע ןופ ןסָאשעג רימ ףױא טָאה ךַאװ עקימורַא יד .קיטַאלג
 עקיכלימ ערעיײט יד ןסָאגעגסױא רימ ,טּפַאכעג ךַאװ יד ךימ טָאה לָאמנייא
 יד ,לפָאטרַאק יד רימ ןטָאשעצ ,דניק ןרַאפ ןגָארטעג ןבָאה ךיא סָאװ ,ּפוז
 טַאהעג בָאה ךיא סָאװ סָאד .טיױרב רעקיטש רָאּפ ַא ןעמונעגוצ ןוא לּפע

 ןטידנַאב יד ךימ ןבָאה ייברעד .ןבילבעג רימ זיא ,ןזיוה יד ןיא ןטלַאהַאב
 טָאה לָאמ טייוצ ַא .טקיזמעצ ןוא טעגרהעצ טוג ןדַאלקירּפ -ןסקיב יד טימ
 ןפיױא ןטסע עניימ וצ ןײגנײרַא םייב טּפַאכעג ןַאמכַאװ רעשיטסע ןַא ךימ
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 .םיא ןופ ןבעל ןטימ קעװַא םיוק ןיב'כ ,ןגָאלשעג ןוא טגָאיעג ךימ טָאה רע .ףיֹוה

 עטכײל יד -- טבעלעגפיוא לסיבַא ָאד רימ ןבָאה ,ןייז טינ לָאז סע ייװ !

 ךשמ ןיא ןבָאה ,ןסע עטַאז סָאד ןוא טייקיירפ רעקינייוירעמ יד ;טעברַא

 ,סיפ יד ףיוא טלעטשעגקירוצ ןכָאװ רָאּפ ַא ןופ

 סנגער עטפָא יד ןוא ןטלעק יד .אפוג רעגַאל רעד ןעוועג רָאנ זיא טכעלש

 ןעועג ןיוש ךָאד זיאס ..ןעשטוקרעד טוג ןעמונעג זדנוא ןבָאה ,טכַאנייב

 ,רעבמעטפעס

 --ַאב ךיז ךעלשטנעמ ,ללכ ךרדב ,רעגַאל ןיא ןשטייד יד ןבָאה ,טגָאזעג יו

 רעטלַא ןַא ,שטייד ןייא ןעוװעג טעברַא רעד ייב זיא ךָאד .זדנוא וצ ןגיוצ

 ןוא ןקעטש ןסיורג ַא טימ ןיײגמורַא קידנעטש טגעלפ רעכלעוו ,רעטסײמכַאוו
 ךיילג רע טָאה ,ןייגוצ רָאנ טגעלפ רע ּוו .ןקיניײיּפ ןוא ןגָאלש דנַאנַאכָאנ

 ..ןברק ַא ןענופעג

 ,טינרָאג ןעוט ןוא טעברַא רעד ייב ױװַא ןעייטש רימ ןעוו ,לָאמניײא

 "?רעטלַא ,טינרָאג ריא טוט סָאװרַאפ, :יורפ ַא ריִמ וצ ּפָא ךיז טפור

 -- יז ךיא גערפ -- "?ָאי ןעד טוט רעװ ,טינרָאג וט ךיא טסייה סָאװ,

 "? ןירעבײרטנָא ןַא רַאפ ָאד ריא טייז סָאװ ןוא,

 ,חצור רעטלַא רעד ןסקָאװעגסױא זיא דרע רעד רעטנוא ןופ יװ ןוא

 -- "ףעזיד טָא, -- "!טינ טעברַא רעװ, :יורפ רעד ייב ןָאטעג גערפ ַא ןוא

 ןעמונעג ךימ ןוא רימ וצ וצ זיא רע .רימ ףיוא קידנזייוװנָא ,יורפ יד טרעפטנע

 ןופ קידנסיוו ,ןגיושעג קיטייו ןיא בָאה ךיא .ןקעטש ןבָארג ןייז טימ ןגָאלש

 רָאנ ךיא בָאה .רעגרע ךָאנ טכַאמ ,ןעיירש רעדָא ןדער זַא ,קיטקַארּפ רעד

 ךימ ךַאמ ןוא טינ ךימ עגרהרעד רָאנ ,טסליו וד לפיוו גָאלש, :טכַארטעג

 ,לדנוז ןיימ :טרעטיצעג ךיוא ךיא בָאה ךַאז ןייא רַאפ ."עקילַאק ןייק רַאפ טינ

 ןעיירש ןוא ןענייו וצ ןביוהנָא טינ לָאז ,ןענַאטשעג רימ ןבענ ןיא סָאװ

 גנַאל ױזַא ךימ טָאה רע ..ןריולרַאפ ןעוועג עדייב ןַאד ןטלָאװ רימ .?עטַאט ,

 טשרע ..דרע רעד ףיוא ןזָאלעגּפָארַא זָאלטכַאמ ךיז בָאה ךיא זיב ,ןגָאלשעג
 ..קעװַא רימ ןופ רע זיא ןַאד

 דנַאטשרעדיוװו ןוא תונברק

 ,טעברַא ףיוא ןריפ ןעמונעג זדנוא טָאה ןעמ ןעוו ,געט עטשרע יד ןיא

 יייברַאפ ,געװ ןפיוא ןווורּפ ןעמ טגעלפ ,ןעוועג רימ ןענייז טרעגנוהעגסיוא

 .א.א עקשטורק ,ןרעמ ,לּפָאטרַאק רָאּפ ַא ןסײרסױרַא -- רענטרעג קידנעײג

 ןגעלפ רעדיו ערעדנַא ,קידנעעז טינ ןכַאמ ךיז טגעלפ רענעמכַאװ לייט ַא

 ,ןענייז ןפוא םעד ףיוא .טרָא ןפיוא טוט ןגײלקעװַא ןוא ןטניה ןופ ןסיש ךיילג
 עכעלטע ןלַאפעג ,רעגַאל ןיא ןעוועג ןענייז רימ סָאװ טייצ רעצרוק רעד רַאפ
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 .ףיז ןטלַאהרַאפ ,עפאי -- ןאמרעגנוי ַא טָאה רעבמעטּפעס ןט6 םעד .תונברק
 רעשיטסע ןַא ןפָאלעגוצ םיא וצ זיא .סנירג ןסייר ןעמונעג ןוא דלעפ ַא ףיוא

 ןוא ןָאטעג ףרָאװ ַא םיא ףיא ךיז טָאה עּפַאי .ןגָאלש ןעמונעג ןוא ןַאמכַאװ
 רעד יו ,רעטנוזעג ןעוועג רעבָא זיא טַאדלָאס רעד .סקיב יד םיא ןופ ןסירעג

 ןסָאשרעד םיא טָאה רע ןוא ,ןַאמרעגנוי רעטלפייווצרַאפ ,רעטרעגנוהעגסיוא

 .ןייטשלקניפ רעסיוועג ַא ןרָאװעג ןסָאשרעד רעדיוװ זיא סנגרָאמוצ

 ִצ יי

 ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,ןגָאלשעצ ױזַא ךימ טָאה שטייד רעד יוו ,םעדכָאנ

 טעברַא יד ןריטקעּפסניא וצ ?ױזַא יו רעבָא .ץַאלּפ-טעברַא ןופ ןייגוצקעװַא

 רימ ןבָאה לָאמ רַאּפ ַא .רעינישזניא ןַא ןעמוק זדנוא וצ לָאמטּפָא טגעלפ

 בָאה ךיא .טרעפטנעעג טקערָאק רעייז טָאה רע ןוא ,טגערפעג סעּפע םיא ייב

 ןיא ןוא ןטיהעגּפָא לעיצעּפס םיא בָאה ךיא .ףליה םיא ייב ןטעב וצ ןסָאלשַאב

 םיא ךיא בָאה ,ןעװעג טינ ייברעד זיא רענייק ןעוו ,טנעמָאמ ןקיסַאּפ ַא

 רעייז זיא רימ זַא ןוא רעקײטּפַא רעטרימָאלּפיד ַא ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג

 רשפא ..טסברַאה ןיא טציא ,סַאג ןפיוא דניק ןיילק ַא טימ ןטעברַא וצ רעווש

 רעסיורג ןיימ וצ .טעברַא רעקיבוטש ייב זיוה ַא ןיא ןקיטפעשַאב ךימ רע ןעק

 -עגרעדנַאנופ ,עלייו ערעגנעל ַא רימ טימ ןטלַאהרַאפ ךיז רע טָאה דיירפ
 רעד רַאפ ןקַארשרעד דלַאב ךיז רעבָא בָאה ךיא ,ןכַאז ךס ַא ןגעו טגערפ
 ..."גנוריסערעטניארַאּפ,

 טקידנערַאפ ךיילג ןוא ןטייז עלַא ףיוא ןקוק ןעמונעג ךיוא טָאה ןײלַא רע

 טעװ רשפא ,עגעלָאק ַא סנייז טימ ןדער טעוװ רע זַא ,קידנגָאז ,סעומש םעד

 הטרח יו טעמכ ןיוש ךיא בָאה ,טגָאזעג תמא םעד .ךיז וצ ןעמענ רענעי ךימ

 טימ ןעמוקעג ןענייז רימ ןעוו ,ןגרָאמ ףיוא ..ןַאלּפ ןצנַאג ןיימ ףיוא טַאהעג

 ,שטייד ַא טימ ןעמוקעגוצ רימ וצ רע זיא ,טעברַא רעד וצ עיטרַאּפ רעד

 םעניילק ןטימ זָאל, :ןָאטעג יײרשעג ַא רימ וצ ןוא טגָאזעג סעּפע םיא טָאה
 "...עגנוי

 ןיא טריפעגניײרַא ןוא געו לקיטש ַא קעװַא זדנוא טימ זיא שטייד רעד

 טניױװעג ,זױוה ןרעצליה ןייש ,סירג ַא ןעװעג זיא'ס ּוװ ,ףיוה םענייפ ַא

 ןיא שטייד רעד .עילימַאפ ןייז טימ רעינישזניא רעשיטסע ןַא טרָאד טָאה
 טָאה רע .רעינישזניא רעד -- טסע רעגנוי ַא סױרַא זיא רימ וצ ןוא קעװַא
 ןסייהעג ,ףיוה ןפיוא ןגעלעג ןענייז סָאװ ,רעצעלק לסיב ַא ףיוא ןזיװעגנָא רימ
 בָאה ךיא .דַאלקס ןקיאייברעד ַא ןיא ןגײלנײרַא ןוא ןקַאהעצ ,ןגעזעצ יז

 .טעברַא רעד וצ ןעמוק ךיוא ןגרָאמ ףרַאד ךיא יצ ,ןגערפ וצ ןזיװַאב ְךָאנ םיא
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 ןוא ,ןכַאמ ץלַא סָאד לעװ ךיא זיב ןביילב ָאד ןעק ךיא זַא ,טרעפטנעעג טָאה רע

 - | ,קעװַא זיא

 ןוא ןגעזעצ טנעקעג ןעמ טָאה ,ןגעלעג זיא ָאד סָאװ ץלָאה לסיב סָאד

 זַא ןענַאטשרַאפ רעבָא ךיא בָאה הבושת ןייז ןופ .העש עכעלטע ןיא ןקַאהעצ

 ןזיא סָאװ ןוא ,ונ .קיאור ןבָאה רימ ןלעוו ָאד .גנַאל ןכָאװ ןציז ָאד ןעק ךיא

 ,ןבָאה רימ .ןטסע עניימ וצ ןייג טינ ןענַאד ןופ ךָאד ןעק ךיא ?הליכא חוכמ

 טנעקַאב ךיז רימ ןבָאה לייורעד .ץלָאה סָאד ןגעז ןעמונעג ,ןגעוו-םינפל

 .רעטומ סרעינישזניא םעד -- טנייש סע יװ ,זיוה ןופ יורפ רערעטלע ןַא טימ

 ןייפ טָאה יז .ךיק ןיא ןגָארטעגנײרַא ריא ןוא ץלָאה לסיב ַא טקַאהעגנָא

 ןפרָאדַאב ןבָאה רימ ,טַאקילעד וצ רעבָא .ןסע וצ סעּפע ןבעגעג ןוא טקנַאדַאב

 עכעלטע ךָאנ טימ טנעקַאב טרָאד ךיז ךיא בָאה טייצ רעד טימ .רעמ ךס ַא

 ךיא געלפ ייז ייב .טניוװעג טנעָאנ רעד ןיא ןבָאה סָאװ ,סעילימַאפ עשיטסע

 יו .א .א רעסַאװ ןעגנערב ,ץלָאה ןקַאה ןוא ןגעז רַאפ ןסע ןעמוקַאב ךיוא

 עקיזיר ןָא ,סרעטסײמכַאװ ןָא ,ליטש ,קיאור .ךעלקילגרעביא ןעוועג ןענייז רימ

 רָאנ זדנוא טָאה ךַאז ןייא .טיורב ןסיב םעד ןעמוקַאב םייב ןרעוו וצ ןסָאשרעד

 ..ןפָאלב ןענעק רימ ןלעװ גנַאל יו :ןקָארשעג

 רעגַאל ןיא ןבעל סָאד

 רעגַאל ןיא זַא ,ןזיועג ןבָאה סנכיצ עלַא זַא ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא

 רעגַאל רעד טינ ,טעברַא ןעװעג ָאד ןיא'ס טינ .ןביילב טינ גנַאל רימ ןלעװ

 ,סעדוב יד ןיא ,טניה יו טבעלעג רימ ןבָאה לייוורעד .רעגַאל ַא ןעוועג זיא

 ,עדַאגירב-רעטעברַא עטסקיניײװעניא ןַא טריזינַאגרָא ךיז טָאה רעגַאל ןיא

 טלעטשעגפיונוצ זייווכעלסיב טָאה'מ .סעדוב יד ןגרָאזַאב ןעמונעג טָאה עכלעוו

 ףיוא טינ יבַא ,טוג ךיוא ;ןגיל םוצ סערַאנ עטשרמולכמ טכַאמעג ,ךעלטערב

 ןייק .עקילעפוצ ןעוװעג ןענייז סעדוב יד ןיא ןשטנעמ יד .דרע רעליוה רעד

 | ןעװעג טינ זיא ןבעלנעמַאזוצ םוש

 .ןבעלירוטלוק זיא'ס ןכלעוו ןגעוו ןייז טנעקעג טינ דייר ןייק ךיוא טָאה סע

 זיאס ןעוו .רעמיצ רעקיצנייא ןייא ןייק ןעוועג טינ ןליפַא זיא רעגַאל ןיא

 ,ךדלעפ ןעיירפ ןפיוא ,ףיוה ןפיוא ןעוועג רימ ןענייז ,םערַאװ ןוא ןקורט ןעוועג

 ןיא עטײרדעגנעמַאזוצ ,סעדוב יד ןיא ןגיל רימ ןגעלפ ,טנגערעג טָאה סע ןעוו

 עשינעיגיה יד ןופ טכיזניה ןיא ןדערג א ןעװעג זיא אגָאָאלק .ןצָאק יד

 רעד ןעוועג טעברַא ענשזרָאטַאק יד ןוא רעגנוה רעד רעדיוו זיא ,ןעגנוגנידַאב

 -ענרעד יד ןוא ןעגנוגנידַאב-סטעברַא יד ןענייז ,ידעגַאל ןיא ,ָאד .תוומה-ךאלמ

 -סנבעל יד רעדיױו ןעניז -- עכעלגערטרעד ןעוועג ןטייקכעלגעמיסגנור

 ןבעגעג ךיילג טָאה ןבעל עשיטניה סָאד טָא .ערַאמשָאק ןעוועג ןעגנוגנידַאב
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 ,סעניגנַא ףיוא ןעקנערק ךס ַא ןעמונעג טָאה'מ ,ןטַאטלוזער עטסקירעיורט ענייז

 טָאה ןעמ סָאװ ,עיצוטיטסניא עקיצנייא ןוא עטשרע יד .ןעגנוליקרַאפ ןוא ץערק

 .עירָאטַאלובמַא יד ןעוועג זיא ,רעגַאל ןיא טריזינַאגרָא ךיילג

 םעלאכ ןוא יקסוָאנרַאק םיריוטקָאד יד טריזינַאגרָא ןבָאה עירָאטַאלובמַא יד

 ןטנעמַאקידעמ ןייק ,טַאהעג טינ ייז ןבָאה שעוװ ןייק .סעקדוב יד ןופ רענייא ןיא

 יקסװָאנרַאק ר"ד ייב ןענופעג ךיז טָאה ןטנעמַאקידעמ ןופ סעּפע .טינ ךיוא

 יירד ןעמונרַאפ עירָאטַאלובמַא יד ןיוש טָאה ןכָאװ רָאּפ ַא ןופ ךשמ ןיא

 םירױטקָאד ייווצ יד .עסיורג ַא ןעוועג זיא עקנַארק עקידנגיל לָאצ יד -- סעקדוב

 .רעדירב עיירט יוװ ,ןעגנוגנידַאב עטסרעװש יד ייב ,טעברַאעג ןבָאה

 טגעלפ גָאטרַאפ .ךיק יד טריזינַאגרָא ןעמ טָאה געט עכעלטע ןופ ךשמ ןיא
 ,ּפוז ַא -- טעברַא רעד ןופ ןעמוק ןכָאנ ,טכַאניײב .עוװַאק עסייה ןעמוקַאב ןעמ

 זעק לקיטש ַא ,ירַאגרַאמ ,(ןָאזרעּפ 4 ףיוא לבעל ןייא) טיורב עיצרָאּפ יד

 רעד ןיא ןייטש .דרע רעד ףיוא קידנציז ןעמ טגעלפ ןסע .א .א רעקוצ לסיב ַא

 ןעמענ ךיז םלוע רעד טגעלפ ,טעברַא רעד ךָאנ .טנעקעג טינ ןעמ טָאה עדוב

 .ןכָאק וצ סָאװ טַאהעג ןבָאה עלַא .גרַאװנסע טימ סעקשַאנעמ ןכָאק

 רעצרַאװש ַא ןפַאשעג ךיילג ָאד ךױא ךיז טָאה ,אגָאָאלק ןיא יװ יונעג

 ,ַאגָאָאלק ןיא יו ,רעטכייל ליפ ןעוועג ָאד זיא ןעמוקַאב וצ ןטקודָארּפ ,קרַאמ

 ןענייז ָאד זַא ,ןגָאז ןעק'מ .רעקיליב ךס ַא ןעוועג ןזײרּפ יד רעבירעד ןענייז

 עקילעפוצ ןּפַאכ ךס ַא ןגעלפ טעברַא רעד ייב .ןעוועג טַאז ,רעקינייוװ-רעמ ,עלַא

 ,ךיק רעשיטסע ןופ יצ ,רעשטייד רעד ןופ ןגָאטימ

 -בוטש, ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,קורק ןַאמרעה ןפָארטעג ךיא בָאה ףיוה ןפיוא

 "ולבַאז עילומ ,ןיקשַאמרוד רָאטיזָאּפמָאק םעד ךיֹוא ןפָארטעג :;"רעטסטלע

 ךיז טגעלפ ןעמ .ַאגָאָאלק ןוא ענליוו ןופ עטנַאקַאב ךס ַא ךָאנ ןוא יקסווָאד

 ןעוועג טינ טושּפ זיא'ס לייו ,רעטרעװ עטלייצעג טימ ןפרַאוװכרוד זיולב

 .ןדער וצ ןעוו ןוא ּוװ

 היישת הנשה-שאו ברע

 ןעמוקעג ,ךעלנייוועג יוװ ,רימ ןענייז ,1944 רעבמעטּפעס ןט17 םעד ,קיטנַָאמ

 ךיז טָאה רימ .הנשה:שאר ברע ןעוועג זיא'ס .טעברַא רעד ןופ רעגַאל ןיא

 הנש, א טימ רָאי עיינ סָאד ןענעגעגַאב וצ קינָאה זָאלג ַא ןפיוק טלָאװרַאפ

 .טרעגרעעג רעייז ךימ טָאה סָאװ ,ןעמוקַאב טינ רעבָא בָאה ךיא ..."הקותמו הבוט

 סעדוב יד ןופ רענייא ןיא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה רימ ןוא רעטצניפ ןרָאוװעג זיא'ס

 רימ ןבָאה ןענעװַאד ןכָאנ .בירעמ טנוװַאדעג ךעלטכיל ענעדנוצעגנָא ייב ןוא

 ערעטצניפ ערעזדנוא ןיא קעװַא ןוא ..."בוט"םוי טוג, ןטיירב ַא טימ טסירגַאב ךיז

 רעגַאל ןופ טנעצָארּפ 85 רַאפ זַא ,ןלעטשרָאפ טנעקעג ךיז טָאה רעוו .סעדוב
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 רעד -- טנעצָארּפ ןציירד ךָאנ רַאפ ןוא .טנװֶא רעטצעל רעד סָאד זיא

 ..ןבעל ןופ טנוװָא רעטצעלרָאפ

 ,הנשהישאר גָאט ןטשרע םעד ,1944 רעבמעטּפעס ןט18 םעד ,קיטסניד

 זיא גָאט רעד .טעברַא רעד וצ ,ךעלנייוועג יו ,רעגַאל ןופ סױרַא רימ ןענייז

 ,ָאד ןטעברַא טלָאװעג טינ ךיז טָאה בוט'םוי ןבילוצ .רעמערַאו ַא ןעוועג

 עקיזָאד סָאד ןביולרעד טנעקעג ךיז ךיא בָאה ,ריציפָא ןשיטסע ןיימ ייב

 ךיז ןוא ףיוה ןפיוא טײרדעגמורַא ךיז רימ ןבָאה גָאט ןצנַאג א .,ןגינעגרַאפ

 טבעװשעג ןבָאה ןגױא יד רַאפ .ןרָאי עקילָאמַא ןופ הנשה-שאר טנָאמרעד

 ָאד ןעמ טציז טנייה ..!ענליו ןיא הנשהישאר .ענליוו ןקילָאמַא ןופ רעדליב

 ,החּפשמ רעטסטנעָאנ רעד ןופ ןסירעגּפָא ,טנלע ,ןפרָאװרַאפ ,רעגַאל ַא ןיא

 רעד ןופ ןסורג ןייק ָאטינ .דנַאלטסע ןיא ןרעטצניפ רימ יו ,טייצ רָאי ַא ןיוש

 טינ עדנע ןייק טמענ סע .ןענייז ייז ּוו ,טסייו טָאג -- רעטכָאט ןוא יורפ

 .ןרָאװעג ןכָארבעצ זיא ןעמ יו רָאי ףניפ ןיוש .ןייּפ רעזדנוא וצ ,תורצ יד וצ

 ןיק ךיז רַאפ טינ טעז עלעפייה סָאד ןוא ,עלעפייה ןיילק ַא זיא ןבילבעג

 .גנונעפָאה ןופ קנופ ןייק ,ןדייל יד ןופ ףוס
 רעד ךימ טגערפ ,רעגַאל ןיא ןייג טלָאזעג ןיוש ןבָאה רימ ןעוו ,טכַאנרַאפ

 ,ךימ טָאה רע ןעוו .ָאי ךיא רעפטנע -- .ןעמוק ןגרָאמ לע ךיא יצ ,ךיציפָא

 ,ןעמוק ןגרָאמ לעװ ךיא יצ ,ןָאטעג גערפ ַא לָאמ טייווצ ַא םורַא עלייוו ַא ןיא

 רעו .ןרעוו רוטּפ רימ ןופ ןיוש רע ליו אמתסמ :ןָאטעג םעלק ַא ךימ טָאה

 רע ..סָאמ יד טּפַאכעגרעביא ןָאט טינרָאג ןיימ טימ ךיא בָאה רשפא ,טסייוו

 ..גונעג ןיוש ךימ טָאה

 ױזַא יו ,ןגעוו ןכוז רעטייוו ןרימ -- טכַארטעג ךיא בָאה ,ןלַאפרַאפ ,ונ --

 ..ןרעטכיײלרַאפ וצ ךיז

 סעיטרַאּפ יד וצ קעװַא ,ךעלנייועג יו ,רימ ןענייז בוטש סריציפָא ןופ

 ןײװנענָאלַאק ןייג וצ ןעייר ןיא טלעטשעגסיוא ןיוש ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא

 ,ןיירַא רעגַאל ןיא

 ןפיױא ןיש ןבָאה רימ .ןזָאלעגנײירַא טינ זדנוא ןעמ טָאה רעגַאל ןיא

 טָאה סָאטױא עקידנעייטש-ייברעד יד ןיא .הלהב לקיטש ַא ןפָארטעג ײסָאש

 .שינעשימעצ ַא ,למוט ַא ןכַארבעגסױא זיא'ס ,סעקינרעגַאל טצעזעגניירַא ןעמ
 ךיז ףיוא ןבָאה רעדיו ערעדנַא ,ןפרָאװעגּפָארַא ץלַא ךיז ןופ ןבָאה עקינייא

 ןפרָאװעג ןבָאה ערעדנַא סָאװ ,ןכַאז ןעמונעג ןליפַא ןוא ןגיוצעגפױרַא ץלַא

 ןריפסורַא זדנוא טעוו'מ ןענַאװ ןופ ,טרָאּפ םוצ טריפ'מ זַא ,ןעמ טָאה טדערעג

 גנוריטרָאּפסנַארט ַאזַא ןבָאה רימ םגה .ןדיי עקידרעירפ יד יװ ,ףיש ַא טימ

 ענטומעלַאק ןרָאװעג ןגעווטסעדנופ זיא ,ןָא טנעמָאמ ןטשרע ןופ טרַאוװרעד

 סָאטױא יד ייב ..רעדרעמ יד ןעד טביולג רעוו ..,טסייוו רעוו .ןצרַאה ןפיוא
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 ףשטנעמ 30--20 טימ ָאטױא ןַא ןדָאלעגנָא ןבָאה ייז .ןשטייד ןעוועג ןענייז

 ןעמונעג רעדיוו ןוא קירוצ ןעמוקעג סָאטױא יד ןענייז עלייוו רעצרוק ַא ךָאנ

 טיירג ,ָאטיוא ןַא ייב ןענַאטשעג ךיא ןיב לָאמ עכעלטע .ןשטנעמ עפורג עניילק ַא

 ןבָאה ןשטייד יד .ןגיוצעגקירוצ ךיז טנעמָאמ ןטצעל ןיא רָאנ ,ןײגוצנײרַא
 .סָאטױא יד ןבענ ךיז ןעיירד ןרַאפ ּפעלק רָאּפ ַא ןבעגעג ןליּפַא ןיוש רימ

 טָאה ,ָאטיוא ןופ ןגיוצעגקירוצ רעדיוו ךיז בָאה ךיא ןעוו ,טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא

 ַאּפַאּפ ,םורֲא ךיז וטסיירד סָאװ, :ןעיירש ןוא ןענייו ןעמונעג לגניי ןיימ

 ךיא "..ָאטיױא ןיא ןיֹרַא םוק !!ןגָאלש רעדיו ךיד לָאז ןעמ ,וטסליװ סָאװ

 ,טרירװענַאמ גנַאל ױזַא בָאה ךיא .ָאטיױא םוש ןייק ןיא ןײרַא טינ ךָאד רעבָא ןיב

 ןסייהעג ןַאד טָאה שטייד רעד .ןשטנעמ 4 רָאנ ןבילבעג ןענייז יײסָאש ןפיוא זיב

 ,רעגַאל ןיא ןיײגניײרַא זדנוא

 ךס ַא ןפָארטעג ךיא בָאה ףױהירעגַאל ןפיוא .רעטצניפ ןרָאװעג ןיוש זיא'ס

 ,עלַא טריפעגסיורַא ןיוש ןעמ טָאה ףיוה ןופ זַא ,טלייצרעד זדנוא ןבָאה ייז .ןדיי

 ןבָאה ןשטייד ייווצ ךָאנ טימ רעריפירעגַאל רעד .ןענופעג ָאד ךיז ןבָאה סָאװ

 ןופ ענעמוקעגנָא ,רימ .ןדיי ערעדנַא ןוא ןרעטסא טימ טסעומשעג ךעלטימעג

 ןוא קיטש-רעדיײלק יד ןופ סעפע ןכוז טזָאלעג לייוורעד ךיז ןבָאה ,יײסָאש

 ,רעטצניפ טוג ןרָאװעג זיא'ס ןעוו .געוו ןפיוא ןגעלעג ןענייז סָאװ ,גרַאװנסע

 ןעמונעג ןוא ןיזַאגַאמיעיצַאזיװָארּפַא םעד טּפַאטרעד טייליהרבח עכעלטע ןבָאה

 רעדיו ךיז ךיא בָאה ,ָאטױא ןַא ןעמוקעגנָא זיא'ס ןעוו .טיורב ךס ַא טרָאד

 טנעמָאמ ןטצעל ןיא ךיז בָאה ךיא .20 ןַאמ ַא ןיײֹרַא ןענייז ָאטיױא ןיא .טקורעגּפָא

 טָאה רע ,טױרב לבעל ַא טגנַאלרעד םיא ןוא יקסװָאנרַאק ר"ד טימ טנגעזעג

 ךיױא זיא ָאטױא ןיא םיא טימ .ץָאק ַא ןופ עקטרוק עמערַאװ ַא ןבעגעג רימ

 יד ,ןעיורפ 40 ןעמונעגוצ ךָאנרעד טָאה ָאטיוא רעטייווצ ַא .םעלאכ ר"ד ןיײרַא

 .טנעזערב ַא טימ ָאטױא-טסַאל ַא ןעמונעגנעמַאװצ טָאה רענעמ 24 עטצעל

 ךיז טָאה ,עלייו עניילק ַא קידנרָאפּפָא .טכַאנייב טעּפש ןעוועג ןיוש זיא'ס

 סעומש ַא טרעהעג רָאנ ,טינרָאג רימ ןבָאה ןעזעג .ןטלַאהרַאפ ָאטיוא רעזדנוא

 -סױרַא זדנוא רַאפ זיא סָאװ ָאטיוא רעד זַא ,סױרַא ךיז טזייוו .ןרעפָאש ייווצ ןשיווצ

 רעפָאש רעד ןוא טקידעשעצ געוו ןיא ךיז טָאה ,ןעיורפ יד טימ ןרָאפעג

 .עגעלָאק ןייז ןפלעה ןעמונעג ךיז טָאה רעּפָאש רעזדנוא .םיא טרירַאּפער

 ופ טרירעג ןבָאה ןענישַאמ עדייב זיב ,ןענַאטשעג רימ ןענייז ,גנַאל רעייז ,גנַאל

 טלעטשעגּפָא רעדיוו ןענישַאמ עדייב ךיז ןבָאה ,געוו לקיטש ַא ןרָאפעגּפָא .טרָא

 :ןשטייד ןשיװצ סעומש ןקידנגלָאפ טּפַאכעגפיוא ןבָאה רימ ןוא

 ןעמַאק ,טקידנעעב סעלַא זיא עטיוה ,ןעמָאקעג טעּפש וצ דניז יז ,ַאי;

 .גנוטכיר רעסיוועג א ןיא ןרָאפ ןסייהעג ןרעפָאש יד ןבָאה ייז ןוא ,"ןעגרָאמ יז

 רענעמ יד ןענייז טרָאד .עמרוט רעלווער ןיא טכַארבעג זדנוא טָאה'מ
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 ,רעטייווצ ַא ןיא ןעיורפ יד ןוא רעמַאק רעסיורג ןייא ןיא ןרָאװעג ןבירטעגניײרַא

 ,גָאטרַאפ זיב ןבילבעג ָאד ןענייז רימ

 ידעגַאל רעגַאל ןוֿפ ןדיי 425 יד ןופ גנוטכינרַאּֿפ יד

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ענליוו ןופ רעכַאמרעגיז -- שטיװָאנַאמיש לאירוא

 רעד ךָאנ זדנוא טָאה ,ידעגַאל ןיא ךָאנרעד ןוא ַאגַאָאלק ןיא זדנוא טימ

 רע זיא ןוז ןקירָאי-12ג םעניילק ןייז טימ ןעמַאװצ :טלייצרעד גנואיײרפַאב

 ןיילק ַא ןיא טכַארבעג עיטרַאּפ יד טָאה'מ .ײסָאש ןפיוא ָאטיוא ןַא ןיא ןײרַא

 ןוא ןעמונעגרעביא ךיילג ייז ןבָאה ןסקיביטַאמָאטױא טימ ןשטייד .,לדלעוו

 טָאה טרָאד .ענַאילָאּפ רעד ףיוא ץַאלּפ ןסיוועג ַא וצ רעדנוזַאב ןדעי טריפעגוצ

 .העש עכעלטע טרעיודעג טָאה יירעסיש יד .עצינליטָאּפ ןיא ןסָאשעג ייז ןעמ

 זיא רע עכלעוו ןשיוצ ,ענעסָאשרעד לָאצ עסיורג ַא ןבילקעגנָא ךיז טָאה ױזַא

 ,טעדנוװרַאפ רָאנ זיא רע זַא ,טליפעג רע טָאה ,קידנגיל .לגניי ןייז טימ ןגעלעג

 ןופ טרַאשעגסױרַא ךיז קיטכיזרָאפ רע טָאה ,רעטצניפ טוג ןרָאװעג זיא סע ןעוו

 קעװַא ןשטייד יד ןענייז ,יירעסיש רעד ךָאנ .סרעּפרעק עטיוט יד רעטנוא

 ןייק ןביילב טינ לָאז סע ,ץַאלּפ ןצנַאג םעד ןדניצוצרעטנוא ידכ ,ןיזנעב ךָאנ

 ,דַאילש

 קעװַא ,ךיב ןפיוא קידנכירק ,רע יא ,טנעמָאמ םעד קידנצינסיוא

 עטצעל יד טימ .לדלעוו ןקיאייברעד ןיא ןעמוקַאבנײרַא ךיז ןוא טרָאד ןופ
 זיא סָאװ ,טרָא םענופ טרעטייוורעד ךיז רע טָאה ,טולב ןיא קידנעײגּפָא ,תוחוכ
 ,טנערבעג טָאה טכַאנ עצנַאג ַא .רעייפ םי א ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ דלַאב

 ןבָארגַאב ,ךעלטשער יד טמױרענּפָא ,ןעמוקעגוצ רעדיוו ןשטייד יד ןענייז גָאטרַאפ

 / ץַאלּפ ןצנַאג םעד דמַאז ןייר טימ ןטָאשרַאפ ןוא
 ןיא ןעו .ןטסע ייב ןטלַאהַאבסױא געט עכעלטע ךיז טָאה שטיװָאנָאמיש

 -נײרַא םיא ןעמ טָאה ,רעײמרַאטױר יד ןעמוקעג ןענייז םורַא געט עכעלטע

 ןכָאו ייווצ ךָאנ ןוא עיצַארעּפָא ןַא טכַאמעג ,לָאטיּפש-סגירק ַא ןיא ןעמונעג
 יננעג טָאה רע ּוװ .ַאגַאָאלק ןיא עטײרפַאב זדנוא וצ ןעמוקעגנָא רע זיא

 ךיילג זיא גנולייצרעד ןייז .ןשינעעשעג יד ןופ ףיולרַאפ ןגעוו ןבעגעגרעביא
 יַאז, -- גנוטייצ רעשיאיימרַאטױר רעשיטעיווָאס ַא ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא

 ."טכַאנ עכעלרעדיוש ַא, :לּפעק ןרעטנוא --- "ינידָאר קינטישטש

 טעװעטַארעג טָאה ,געוו ןיא ָאטיוא ןופ ןרעוו עילַאק סָאד זַא ,סױרַא ךיז טזייוו

 ןייק ןוא עיצוקעזקע רעד וצ *?טקיטעּפשרַאפ , ןבָאה רימ .ןַאמ 74 ןופ ןבעל סָאד

 טעּפש ןעד ייז ןבָאה .טעברַא טלָאװעג טינ ןשטייד יד ןבָאה ןעהעשרעביא
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 ..? ןעוועג רעכיז טשינ זדנוא טימ ייז ןענייז ?ןטעברַא טפרַאדעג טכַאנ רעד ןיא

 ןגָארטעג טייצ עגנַאל ַא ךיז ןבָאה ,ןבעגעגרעביא טָאה שטיװָאנַאמיש יו

 ,ןשטנעמ עקידעבעליבלַאה ןופ תולוק עקידנסײרצרַאה ץַאלּפ-סגנוטכינרַאפ ןופ

 רעד :ןעמוקעגמוא ןענייז טנװָא םעד ןיא .ןעלקַאפ עקידנענערב-קידעבעל ןופ

 רעביירש רעד ,יקסווָאדולבַאז עילומ ,קורק ןַאמרעה ,ןיקשַאמרוד רָאטיזָאּפמָאק

 ןוז ןטימ ץישפיל ,םואַאנ ווָארַאסימָאק ,יקסווָאנרַאק ר"ד ,םעלאכ ר"ד ,לַאטנעזָאר

 | | .ערעדנַא ליפ ןוא

 ,ידעגַאל ןיא רעגַאל םעד טרידיווקיל טָאה סָאװ ,עדנַאב-םיחצור עבלעז יד
 םענעי ןעמױרוצּפָא טרָאד ידכ ,ַאגַאָאלק ןייק ןרָאפעגקעװַא ירפ ןגרָאמ ףיוא זיא

 .ַאגַאָאלק ןיא קירוצ ןדַאלעגנייא ייז ןבָאה זדנוא ,רעגַאל

 עמרוט רעלעווער ןיא

 ,רעמַאק רעסיורג ַא ןיא ןרָאװעג טריפעגניירַא ןענייז ,רענעמ 24 יד ,רימ

 ןדערוצסױרַא ןָא טעמכ ןוא דרע רעד ףיוא טגיילעגסיוא ךיז רימ ןבָאה טרָאד

 ,טַאהעג טינ גנונַא ןייק טָאה רענייק .ןפָאלשעגנייַא עלַא רימ ןענייז ,טרָאװ ַא

 ןעמ טָאה גָאטרַאפ .טעװעטַארעגסױרַא ךיז ןבָאה רימ הנכס ַא רַאפ סָאװ ןופ

 עכעלטע *!רעלענש ,רעלענש, :ןטלַאװעג טימ ,תולוק טימ טקעוועגפיוא זדנוא

 .סָאטױא ייווצ וצ ןגָאי ןעמונעג ןעיירעלדיז ןוא ּפעלק טימ זדנוא ןבָאה ןשטייד

 .ןטייווצ ַא ןיא -- ןעיורפ 40 יד ןוא ָאטיוא ןייא ןיא ןיײרַא ןענייז רענעמ 24 יד

 םוצ טינ זדנוא טריפ ןעמ זַא ,טריטנעירָא ךיז ןוא ןרָאפעג גנַאל ןענייז רימ

 יִד ךרוד טָאה'מ .טשרעהַאב ןזדנוא טָאה טייקיאורמוא ןַא .טרָאּפ רעלעווער

 ןכָאנ .ןעמ טרָאפ ןיהּוװ -- געוו ןופ דַאילש ַא טכוזעג ןטלַאּפשי-טנעזערב

 קירוצ ןרָאפ רימ זַא ,טריטנעירָא הרבח ךיז ןבָאה ,טייצ עשפיה ַא ןרָאפּפָא

 ןענייז ןרָאּפמורַא ןופ ןעהעש ךָאנ ןעוועג עקַאט סע זיא ױזַא .ַאגַאָאלק ןייק

 םייב רימ ןענייז גנַאל .ַאגָאָאלק רעױט-רעגַאל ןרַאפ ןייטש ןבילבעג רימ

 -בושיי א טַאהעג ןבָאה ,סיוא טעז ,סעצווָאּפַאטסעג יד .ןענַאטשעג ױזַא רעיוט

 רעדָא ,ץַאלּפ-עיצוקעזקע םעיינ םוצ ןריפקעװַא ךיילג זדנוא ןעמ לָאז יצ ,תעדה

 .ןקיאורַאב ייז טימרעד ןוא עקירעביא יד וצ רעגַאל ןיא ןריפניירַא זדנוא

 .קָאלב-ןעיורפ ןופ ףיוה ןיא קירוצ ןרָאװעג טריפעגניירַא ךעלדנע ןענייז רימ
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 אגַאָאלק ןיא קירוצ

 טכַארבעג קירוצ רימ ןענייז שדוח ןגרַאק ַא ןופ טײהנזעװּפָא ןַא ךָאנ

 ךיא בָאה ,קָאלב-ןעיורפ ןופ רעיוט ןיא גנַאגנײרַא םייב .אגָאָאלק ןיא ןרָאװעג

 ךעלבעל עכעלטע טימ ץָאק רעד ןטָאשעצ רימ ייב ךיז טָאה סע -- ּפעלק טּפַאכעג

 ןעזרעד .רימ ןבָאה ףיוה ןפיוא .ידעגַאל ןופ טריפעג בָאה ךיא סָאװ ,טיורב

 סענמולָאק ייווצ ןסעזעג ןענייז גנַאגנײרַא םייב ךיילג :דליב עקידנגלָאפ סָאד

 ;ןלעטשפיוא טרָאטעג טינ ךיז טָאה ייז ןופ רענייק .דרע רעד ףיוא ןשטנעמ

 .שטייד ַא ןופ ּפעלק ןעמוקַאב ןעמ טָאה ,ןביוהוצרעטנוא ךיז ווּורּפ ןטסנעלק םייב

 רענעמ ,סענמולָאק ןיא ,ןַאמ טרעדנוה וצ ןענַאטשעג ןענייז רעטייוו לסיב ַא

 ןבָאה עלַא .ןגַארפ ענעדײשרַאפ טימ ןטָאשרַאפ זדנוא טָאה'מ .ןעיורפ ןוא
 ידעגַאל ןופ יד זַא ,קידנטכַארט ,טקיאורַאב ךיז ןוא ,זדנוא טימ טיירפרעד ךיז

 קעװַא ןענייז ,ענעמוקעגנָא-יינ יד ,רימ .ָאטשינ רַאפעג ןייק אמתסמ זיא ,ןבעל

 ןבָאה ,לסיבַא ךיז וצ ןעמוק ךכָאג ,סענָאלָאק עטצעל יד וצ ,ףיוה ןיא רעפיט

 :סָאװ טָא טסוװװרעד ךיז רימ

 לעּפַא םוצ ,ךעלנייוועג יו ,סױרַא זיא רעגַאל רעצנַאג רעד ןעוו ,גָאטרַאפ

 עטסטנוזעג ןוא עסטגניי יד -- ןַאמ 200 ןעמונעגסױרַא ןוא ןשטייד ןעמוקעג ןענייז

 .גָאטימ זיב ,טעברַא רעד וצ דלַאװ ןקיאייברעד ןיא ייז טריפ'מ זַא ,טגָאזעג ןוא

 ןעוועג ןענייז רעגַאל םורַא .ףיוה ןפיוא ןשטייד יירד ןבילבעג ןענייז רעגַאל ןיא

 ןיא רעוועג שיטַאמָאטױא טימ ,טכידעג רעייז ,טיילכאו עשיטסע טלעטשעגסיוא

 ןגָארט רעטעברַא יד יו ,ןעזעג עלַא רימ ןבָאה םֹורַא עלייוו ַא ןיא .טנעה יד

 ,טֹרָא סיועג ַא וצ דלַאװ ןופ רעצעלק עסיורג ךיז ףיוא

 וצ ךיז טקוקעגוצ ןוא ףיוה ןפיוא ןענַאטשעג טייצ עצנַאג יד ןענייז רימ

 .ּפוז עטכידעג ,עטוג ַא עקַאט ןוא גָאטימ טכָאקעג טָאה ךיק יד .טעברַא רעייז
 ךיק רעד ןיא זַא ,ןסייהעג רעריפ-רעגַאל רעד טָאה ,טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא

 טלעוו רעד ןיא ץלַא ןגעוו ,רעטעברַא ענעי רַאפ ןסע סרעמע ןסיגנָא ןעמ לָאז

 ךעלבעל עכעלטע עניימ ןופ .טיוט ןגעוו טינ רָאנ ,ךיז ןשיווצ טדערעג רימ ןבָאה
 :ןעיורפ יד ,ענוװָאק ןופ טניירפ עניימ ןשיווצ לסיבַא טלייטעצ ךיא בָאה ,טיורב

 טיורב ןבעגעג ךיױא בָאה ךיא .סקא .שזניא ןופ יורפ ןוא לַאגעס רָאזיױװָארּפ

 300 יד טימ קעװַא זיא עטַאט רעד .יקסניגרעשטַאק רעדיינש ןופ לגניי םעד

 -רעגַאל רעד טָאה לָאמ עכעלטע .טעז רעד וצ ןוא ךס ַא ןסעגעג ןבָאה רימ

 יגָאטימ קעװַא זיאס ."טעברַא רעד ןופ ענעי ןעמוק דלַאב, :טגָאזעג רעריפ

 רימ .קירוצ טינ ןעמוק רעטעברַא יד -- סנייא ןיוש זיא רעגייז רעד ,טייצ

 טייקיאורמוא רעזדנוא !ןטיײדַאב סָאד ןעק סָאװ .קיאורמוא ןרָאװעג ןענייז
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 ןעמעלַא זדנוא טָאה טימעג רעווש ַא ..טונימ וצ טונימ ןופ ןגיטשעג זיא

 .טריסַאּפ ןיוש טָאה סָאװ סָאד טלעטשעגרָאפ טינ ךיז ןעמ טָאה ךָאד .ןעמונעגמורַא

 יירעסיש עטכידעג ַא טרעהרעד רימ ןבָאה ,ייווצ בלַאה רעגיײזַא ,גנילצולּפ

 ץרַאה סָאד .טרעוװילגרַאפ ןוא טמוטשרַאפ ןבילבעג ןענייז רימ ,ןטַאמָאטיױא ןופ

 טָאהמ .טקוקעגרעביא ךיז רימ ןבָאה קערשיטיוט ןיא .ןסירעגּפָא ךיז טָאה
 ..ןעמָאנ םייב ךַאז יד ןפורוצנָא ,ןטכַארט וצ טרעטיצעג

 ךיא .תוקספה עניילק טימ ,עלייו עשּפיה ַא ןטלַאהעגנָא טָאה יירעסיש יד

 ןרָאפכרוד םייב יװ ,ךיז וצ ןעילוט ןעמונעג ,ךיז וצ ןוז ןיימ טקירדעגוצ בָאה

 ,.רַאנָאּפ
 טריפעגסיורַא ןוא ןשטייד רָאּפ ַא ןעמוקעגוצ רעגַאל םוצ ןענייז ךָאנרעד

 ןבָאה םעדכָאנ דלַאב ןוא דרע רעד ףיוא ןסעזעג ןענייז סָאװ ,יד ןופ 25 ןַאמ ַא

 .ןטַאמָאטױא ןופ יירעסיש עטכידעג ַא טרעהרעד רעדיוו רימ
 -- ןעוועג טינ זיא קפס םוש ןייק .רָאפ טמוק ָאד סָאװ ןרָאװעג רָאלק זיא'ס

 רעגַאל רעד ?ןפיױל ?ןעמ טוט סָאװ .רעגַאל ןופ ןשטנעמ יד סיוא טסיש'מ

 עטכידעג ןעייטש םורַא ןוא ןטָארד עקיכעטש טימ טמױצעגמורַא ךָאד זיא

 טעברַא ּפָאק רעד ..!ךיז ןעמ טעװעטַאר ױזַאיװ .ןטָאימעלוּפ טימ ןלָארטַאּפ

 רימ ןלָאז ,עדנע וצ טייג ץלַא ןעוו ,טציא אקווד .גנוטער ַא טכוז ןעמ ,לענש

 ?! ןעמוקמוא

 ךָאנרעד דלַאב ןוא לקיצָאטָאמ ַא טימ ןשטייד ייווצ ןיירַא ןענייז רעגַאל ןיא

 .ןעמוקעגקירוצ ייז ןענייז העש רעבלַאה ַא ךָאנ .טיילעגנוי עטנוזעג 5 טימ קעוװַא

 טריפעגקעװַא לדלעוו םוצ ןבָאה ייז זַא ,ןעגנַאגרעד רימ ןענעז טייקיטכיזרָאפ טימ

 סָאװ ,םעד ןגעוו ןעוועג טינ קפס םוש ןייק ןיוש זיא'ס ...ןיזנעב רעסעפ ייווצ

 .רָאפ טמוק ָאד

 סעיטרַאּפ עיינ ןעמונעגוצ ץַאלּפ ןופ ןוא ןעמוקעג רעדיוו ןענייז ןשטייד יד

 .קָאלב ןיא ךיז ןסײרנײרַא טוּורּפעג רימ ןבָאה טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא ,ןשטנעמ

 קָאלב ןופ ןעמעלַא ןוא סעקייגַאנ טימ ןגָאלש ןעמונעג רעבָא ןבָאה ןשטייד יד

 .ץַאלּפ ןעיירפ ןפיוא ןבילבעג רעדיוװ ןענייז רימ ,ןבירטרַאפ

 ןשטייד יד -- רודעצָארּפ עשילאבינַאק יד טרעיודעג טָאה ןעהעש עגנַאל

 רימ ןבָאה דלַאב ןוא ןשטנעמ 50--25 ןעמענ ןעמוקעג טונימ 15 עדעי ןענייז

 .ףוס ַא ןָא ןסָאש ענלצנייא ןוא יירעסיש עטכידעג ַא טרעהרעד

 ץלַא רעטייוו סָאװ ןרָאװעג זיא ץַאלּפ רעד .טכַאנרַאפ ןרָאװעג ןיוש זיא'ס

 רעדיו ךיז ,ןשטנעמ ךס ַא ,רימ ןבָאה טנעמָאמ ןסיועג ַא ןיא .רעקידייל
== 

 רעטרַאּפ ןיא ןפָאלעגניײרַא ןענייז לייט ַא .קָאלב ןקיאייברעד ןיא ןסירעגניײרַא
 ןפָאלעגפױרַא ןענייז ערעדנַא .ךעלטעב יד רעטנוא טקעטשרַאפ ךיז טרָאד ןוא

 ךיא ןעוו .םעדיוב ןפיוא ןוא לַאז ןטשרעביוא ןיא טקעטשרַאפ ךיז ןוא ןביוא
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 ר"ד רעטלַא רעד ןטלַאהרַאפ ךימ טָאה ,ּפערט יד ףיוא ןפָאלעג דניק ןטימ ןיב

 ןעד יצ ?יקסשירעבלַאב ,ריא טפיול ןיהּוװ, :שיסור ןיא קידנגָאז ,ןָאסדניקלַאז

 "?,4? ךיז ןטלַאהַאב סָאד ןפלעה טעוװ

 י-עגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,לַאז ןסיורג ןיא ןפָאלעגנײרַא דניק ןטימ ןיב ךיא

 ,רעטצנעפ ַא ןבענ לטעב ַא רעטנוא טקורַאפ ךיז ןבָאה רימ .ךעלטעב טימ טלעטש

 ךָאנרעד ,דניק ןטימ טקורעגנײרַא ךיז עגומַארּפ רעקידנבענרעד ַא ןיא ןוא

 ,טסערּפעגנײרַא ךיז ןבָאה רימ .ךיז וצ רעטנענ סָאװ לטעב סָאד טקורעגוצ

 ןטלָאװ יאוולה ..ןרעה טינ ןוא ןעז טינ זדנוא לָאז'מ ,םערעוו יו טײרדעגניײרַא

 ,םיוב ַא ,ןייטש ַא סעּפע רעטנוא ןכירקרעטנורַא ,םערעוװ יוו טקנוּפ ,טנעקעג רימ

 ,טסערּפעגנעמַאזצ ןגעלעג רימ ןענייז ױזַא ..ןרַאּפשנײרַא ךיז טלַאּפש ַא ןיא

 ..ךרָאש ןדעי וצ ךיז קידנרעהוצ ,ליטשיטיוט

 טזייוו ,ןיוש טָאה'מ .ןשטייד יד ןופ תולוק טרעהעג רימ ןבָאה עלייוו עלַא

 -סורַא טָאה רעריפירעגַאל רעד לייוו ,סעיטרַאּפ עטצעל יד טריפעגסיורַא ,סיוא

 עקנַארק יד .לָאטיּפש ןופ סרעטסעווש יד ,םיריוטקָאד יד ,עקנַארק עלַא ןפורעג

 ךיז טָאה לַאנָאסרעּפ רעשיניצידעמ רעד .ָאטױא ןַא ןיא טצעזעגנײרַא ןעמ טָאה

 ..ןטַאלַאכ עסייוו ןיא לייט ַא ,טלעטשעגסיוא

 ,רענעמ ךָאנ ןענייז וו; :שטייד ַא ןופ ןעיירשעג טרעהרעד רימ ןבָאה ָאד

 ןלעװ ייז זַא ,טיײדַאב סָאד ...ןטונימ עקיטסגנַא-טיוט ,עקיליורג "...יז דניז ָאוו

 ..ןריולרַאפ ,ױזַא בוא ,ןענייז רימ ...ןכוז ןייג ךיילג

 םיחצור יד ןלעוװ .ןטרַאװ ןוא ןרעה ,ךיז ןיא טקירדעגנײרַא ױזַא ןגיל רימ

 ...?!לַאז ןיא ָאד ןײגנײרַא

 -רַאפ ןגעלעג ןענייז רימ ּוװ ,לַאז רערעטצניפ-קרַאטש רעד זיא גנילצולּפ

 טָאה ּפולס-רעייפ רעקיזיר ַא .טכיל םי ַא טימ ןרָאװעג ןטכױלַאב -- טקעטש

 ןענייז רעייפ רעקיטש ןוא ןעקנופ ,טקַאנקעג טָאה סע .טנגעג עצנַאג יד ןסָאגרַאפ

 זיא ליּפש יד ..ןרָאװעג טרעטישרעד רענייז רימ .םורַא ןוא םורַא ןגיולפעג

 ..דלַאװ קיטש עצנַאג סָאז ןעמ טנערברַאפ ,עלַא ןסישסיוא ןכָאנ -- טקידנעעג

 ,ןגיוצעג ךיז טָאה עדנוקעס ַא ןופ לכעלייט סעדעי ..טרַאװעג ןבָאה רימ

 .."רעלענש ,רעלענש, :תולוק זדנוא וצ ןעייגרעד ףיוה ןופ ...ןגיוצעג ךעלדנעמוא

 עדנוקעס עדַאיל ַא ,טָא .זדנוא וצ ךיילג טדנעוועג ןעוועג ןטלָאװ תולוק יד יו

 ..! ןעמוק ךָאד ןזומ יז ...ןלַאפנײרַא זדנוא וצ ןלעװ ייז ןוא

 םיצולּפ 1!סָאד טיײדַאב סָאװ -- םעטָא ןטקיטשרַאפ ןופ סעדנוקעס ,ןטונימ
 ןקיזיר א רעביא ןגיולפעג ןענייז ןעקנופ .טכיל רָאנ ,טכיל ...קיאור ױזַא ,ליטש ױזַא

 םתס ןייק טינ .שינרעטצניפ יד יו ,רעמַאזױרג זיא טייקיטכיל עקיזָאד יד .חטש

 ,ןעיורפ ןענערב סע ,רעדניק עקידלושמוא עגנוי ןענערב סָאד ,סָאד זיא רעייפ
 ערעייז ןופ ןעקנופ יד ןענייז סָאד .ןשטנעמ עקידלושמוא עקידעבעל -- רענעמ
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 ןוא עטסערג יד ..טנָאזירָאה ןפיוא טייקיטכיל . ַאזַא .םיפוג עקידרעקַאלפ

 סָאװ ,טייקיטכיל יד ןטלעשרַאפ רימ ...טלעוו רעד ןיא שינרעטצניפ עטסצרַאוװש

 ..!דנַארב-סגנַאגרעטנוא רעד וצ ןעגנערב זדנוא ךיוא ןָאק

 ,רעטכָאט ,יורפ ,בוטש :ןעקנַאדעג ייברַאפ ןפיול ןטנעמָאמ-טסגנַא יד ןיא

 !טעװעטַאר ?עלַא ריא טייז ּוװ -- רעדירב ,רעטסעווש ,עמַאמ

 רימ ןבָאה ,טייקליטשיטיוט ַא ךרוד ןרָאװעג טשרעהַאב זיא םורַא רעד ןעוו

 יד ,ןשטייד יד :ןשינעעשעג יד ןופ ףיולראפ םעד טלעטשעגרָאפ ױזַא ךיז

 יז ןבָאה טנייה .טנַאה ןיא רעגייז ןטימ ןטעברַא ,םעטסיס ַא טימ םיחצור

 ןזיוַאב טשינ ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד ןקידנעסיוא ייז ןלעװ ןגרָאמ .טקידנערַאפ

 ןצונסא ןעמ זומ .טכַאנ עקיאור ַא ןבָאה רשפא רימ ןלעװ .ןָאט וצ טנייה

 שינעטלעהַאב ןייק זיא -- ערעזדנוא לייוו ,ענילעמ עטוג ַא ןעניפעג ןוא טייצ יד

 ..ןרָאװעג ןפָאלשטנַא רימ ןענייז ןעקנַאדעג יד טימ .טינ

 בָאה'כ .רעטצניפ טוג ןעוועג ךָאנ זיא'ס ןעוו ,ךיז ךיא בָאה טּפַאכעגפיוא

 רעקיטכענ רעד ןופ .ןקעטשרַאפ וצ ךיז ּוװ ,ענילעמ ַא ןכוז ןעמונעג ךיילג

 ןעמ ןעק ּוװ ?!רעטיײװ סָאװ רעבָא ,טעװעטַארעג ךיז רימ ןבָאה הטיחש
 ..?!ןטלַאהַאבסױא ייז רַאֿפ ךיז

 רעה ךיא .ןעמיטש -- טנַאװ רעד רעטניה ןופ ךיא רעהרעד גנילצולּפ

 ןשיווצ ,ןעמיטש עקינייא ןענעקרעד רימ .שידיי טדער ןעמ ,ָאי :וצ טוג ךיז
 .ָאריפַאש עקכענעה ןופ עמיטש יד ,ייז

 ?ןײֹרַא ןיהַא ןעמ טייג יו רעבָא .ענילעמ ַא ןַארַאפ זיא ָאד זַא ,רָאלק

 טערב ַא ןסייר ןָא ביוה ךיא .לענש סילשַאב ךיא !ןזָאלנײרַא זדנוא ייז ןלעוו

 טלעטשעגּפָא ןוא ןקָארשרעד ךיז טָאה'מ .ליטש ןרָאװעג זיא'ס .טנַאװ רעד ןופ
 .ןוז ןטימ ַאד ןיב ךיא ,םירבח, :גָאז ןוא טנַאװ ןיא ןָא ּפַאלק ךיא .דייר יד

 -עניא ןײרַא זדנוא טמענ .טנַאװ יד ןריקסַאמעד ןלָאז רימ זַא ,טינ גיט סע

 ןײרַא טמוק, :טרעפטנעעג ךיילג רימ טָאה ָאריּפַאש עקכענעה -- ."קינייװ

 רעבָא ךָאד זיא'ס, ,ךיא גָאז ,"ָאי, -- .?טנַאװ יד טינ טעּפעשט ןוא זדנוא וצ

 זדנוא ןוא ןײגסױרַא רעצעמע לָאז .ןייג וצ ּוװ טינ ןסייוו רימ ,רעטצניפ ,טכַאנ
 ןיא םורַא עליוו ַא ןיא .טרעפטנעעג ןעמ טָאה -- ?טוג, -- ?ןעמענניירַא

 -- ענילעמ ַא ןיא ןעמונעגניײרַא זדנוא טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי ַא ןכָארקעגסױרַא

 -עגּפָא רעיירפ ןוא טרַאשעגניײרַא ךיז רימ ןבָאה רעכייב יד ףיוא .םעדיוב רעד

 .ענילעמ ַא ןיא עקַאט ןוא ןדיי ךָאנ טימ ןענייז רימ יבַא ,ןעקנַאד וצ טָאג .טמעטָא
 .ןעװעטַאר וצ ךיז טנייה ךיוא ןעגנילעג טעװו רשפא

 טנַאװ רעכעלרעסיוא רעד סיואגנעל ,ךַאד ןרעטנוא ןעוועג זיא ענילעמ יד

 ןפיוא גנומיוצּפָא ןַא טכַאמעג ,סיוא טעז ,ָאד ןבָאה ןדיי .עדייבעג-קָאלב רעד ןופ

 ןעמ טָאה ןייטש .ןטלַאהַאב ןענעק ךיז טנעמָאמ ןקירעהעג ַא ןיא ידכ ,םעדיוב
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 םענייק רימ ןבָאה שינרעטצניפ רעד ןיא .ןגיל רעדָא ,ןציז רָאנ ,טנעקעג טינ

 ָאד זַא ,רימ ןבָאה טליפעג .ןעמיטש יד טיול עקינייא טנעקרעד רָאנ ,ןעזעג טינ

 ןייז ןעמ ןעק ,ָאד זיא ָאריּפַאש עקכענעה בוא .ןשטנעמ ךס ַא ןַארַאפ ןענייז

 .ןטלַאהסיױא יאדווא טעוו ענילעמ יד ,קיאור

 רימ ןענײז רעקיאורמוא ץלַא ,גָאט וצ ןעגנַאגעג זיאס רעטנענ סָאװ

 -צרַאה טימ ןוא ,ןעקנַאדעג ענייז ןיא ןעקנוזרַאפ ןגעלעג זיא רעדעי .ןרָאװעג

 רעד ,ןעמוק טינרָאג רע לָאז ,יוא .גָאט ןקידנעמוקנָא םעד טרַאוװרעד שינעּפַאלק

 גָאט רעד ..ןטרַאװרעד וצ טַאהעג טינ םיא ןופ ןעמ טָאה סטוג ןייק ...גָאט

 ףיוא יוװ ליטש ןזיא'ס ...רעמ ןוא ייווצ ,העש ַא קעװַא זיא'ס .ןעמוקעג רעבָא זיא

 ...טייקליטש יד זיא ךַאז עטסכעלרעדיוש יד ...םלועיתיב ַא

 ןענייז ןעזעג טינ ןשטייד ןייק ןבָאה רימ ןוא גָאט ןרָאװעג זיא'ס ןעוו

 ךיז ןבָאה הרבח עגנוי רָאּפ ַא ...? סָאד טיידַאב סָאװ -- תובשחמ ןלַאפַאב רעדיוו

 ןפיוא טקוקעגסױרַא ןוא לרעטצנעפ-םעדיוב ןקניניילק םוצ טרַאשעגוצ קיטכיזרָאפ

 ,טינ ןעמ טעז ןשטייד ןייק :העידי עטשרע יד טגנַאלרעד ןבָאה ייז .ףיוה-קָאלב

 | ,ןסקיב טימ ןטסע רָאנ

 ןענייז +ןשטייד יד ןענייז ּוו .טריטנעירָאזעד זדנוא טָאה העידי עקיזָאד יד

 טלָאװעג טינ ליומ ןרַאפ ןליפַא ךַאז ַאזַא טָאה רענייק ?!ָאטינ ןצנַאגניא ןיוש ייז

 ?רענעמכַאװ עשיטסע יד ָאד ןעוט עשזסָאװ !ןעגנערב

 צ

 ךיא בָאה ,ץַאלּפ ןפיוא קערש-טיוט ןיא ןענַאטשעג ןטכענ ןענייז רימ תעב

 ןופ קינָאה ןטכע טימ טיורב ןסע רבח ַא טימ יקסלָאּפָאנירט יוו ,טקרעמַאב

 ,לגניי ןיימ רַאפ עלעסיב ַא ןטעבעג ייז ייב בָאה ךיא .סױרַא עקשַאנעמ רעלופ ַא
 ..טנעמָאמ ַאזַא ןיא .ןָאטעג ייו תמאב רימ טָאה'ס .טגָאזעגּפָא רימ ןבָאה ייז

 ..ןרילרַאפ וצ סָאװ ָאטשינ ראג טעמכ ןיוש זיא'ס ןעוו

 סָאװ -- זדנוא טימ ןעמַאזוצ קָאלב ןיא ךיז ןסײרוצנײרַא ווּורּפ ןטשרע םייב

 יד טרעדײלשעגקעװַא יקסלָאּפָאנירט טָאה -- ןעגנולעג טשינ ,בגא ,זדנוא זיא

 ןביוהעגפיוא יז ךיא בָאה ץַאלּפ םוצ קידנעייגקירוצ .קינָאה ןטימ עקשַאנעמ

 ךיא בָאה ,ןײרַא ענילעמ רעד ןיא טייקירעווש טימ ךיז ןביילקניירַא םייב

 -וצּפָא ידכ ,טיורב ךעלבעל ייווצ טימ קַאצעלּפ ַא ןפרַאווּפָארַא ךיז ןופ טזומעג

 ךיז ןבָאה גָאט ןבלַאה ןזיב ןעוו .טיורב לבעל ןייא טימ קינָאה םעד ןעועטַאר

 היחמ טושּפ ךיז ןוא רעגנוה טליפרעד רימ ןבָאה ,ןשטייד ןייק ןזיוועג טינ רעמ
 -טנַא ךיוא טָאה'מ ןכלעוו רעטנוא ,קינָאה ןקידנעגנערב-טפַארק םעד טימ ןעוועג

 רע ;לדנעה רעטסכייר רעד ,יקסלָאפָאנירט רָאנ .רעטוּפ רעטוג טימ טכיש א טקעד
 | .סוסקול ַאזַא ןביולרעד טנעקעג ךיז טָאה ,רעגַאל ןיא
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 ִצ

 קערש ןוא טייז ןייא ןופ גנונעפָאה ןוא דיירפ ןופ ןליפעג עטשימעג טימ

 ןפיוא ןגעלעגּפָא ױזַא רימ ןענייז -- טייז רערעדנַא רעד ןופ גנושױטנַא רַאפ

 .גָאט ןטשרע םעד םעדיוב

 ןוא ץַאלּפ ןפױא םעדיױב ןופ ּפָארַא טיילעגנוי עכעלטע ןענייז טכַאנייב

 טיױרב ענעזָאלעגרעביא טימ ךעלקעזקור עשפיה ןבילקעגנָא קיטכיזרָאפ ןבָאה

 | .ענילעמ ןיא ןעמונעגפיורַא ןוא ןטקודָארּפ ערעדנַא ןוא

 זיא ףיוה ןופ .קיאורמוא רעייז ןבױהעגנָא ךיז טָאה גָאט רעטייווצ רעד

 .טרעווילגרַאפ ןבילבעג רעדיו ןענייז רימ .למוט רעקרַאטש ַא ןעגנַאגרעד

 ןסיווצ זדנוא ןבָאה ךעלרעטצנעפ-םעדיוב יד ןופ ןרָאטַאװרעסבָא ערעזדנוא

 -עגסױרַא) עטרינרעטניא רַאפ ןרעגַאל עקיאייברעד יד ןופ ןסור יד זַא ,ןבעגעג

 ןענייז יז .סעדַאלקס עשישטייד יד ןריבַאר (ןָאיַאר רעדַארגנינעל ןופ עטקיש

 ןטקודָארּפ יד ןריפסיורַא ןעמונעג ןוא ךעלרופ טימ ףיוה ןפיוא ןעמוקעגנָא

 ירעגַאל רעזדנוא ףיוא ןפרָאװעג ךיז ייז ןבָאה ,סעדַאלקס יד טימ טקידנעעג

 יךיק ,רעדילק ,שעוו ,סערדלָאק ,סנשיק ןעמונעגוצ ןבָאה ייז .,ןגעמרַאפ
 .א .א טײקשיטַאבעלַאב

 ןענייז ןשטייד יד זַא ,ךָאד טסייה סָאד .טיירפרעד זדנוא טָאה העידי יד

 !טעװעטַארעג ,תמא ןַא ףיוא ,ךָאד רימ ןענייז .ןעקנַאד וצ טָאג !ָאטינ ןיוש

 ,רעטרע ערעזדנוא ףיא ןגיל ןבילבעג רעטייו רימ ןענייז ןגעווטסעדנופ

 ,עטסעפ ןייק ןייז טינ טעװ סע יװ ,גנַאל ױזַא ךיז ןריר וצ טינ קידנסילשַאב

 ,עיצַאוטיס רעד ןופ גנורעלקפיוא ערעכיז

 ןבָאה ייז ןשטנעמ עדַאגירב עצנַאג ַא סױרַא ןיוש זיא טכַאנ עטירד יד

 עסַאמ ַא טכַארבעג ןטרָאד ןופ ןוא ךיק רעשישטייד רעד ןיא ןגָארקעגנײרַא ךיז

 .ןטקודָארּפ עקיסַאלקטשרע

 ןענייז עלַא ,ןטקודָארּפ ךעלסיב וצ טלייטעגוצ ןעמעלַא ןעמ טָאה גָאט ןטירד ןיא

 ןטוג ַא טַאהעג ןבָאה ןײלַא רעלייט יד .גרַאװנסע טימ טגרָאזַאב ןוא טַאז ןעוועג

 ..זײּפש טימ סנטסַאק עצנַאג ךיז רַאפ ןטלַאהרַאפ ןוא סּפַאנש

 סנטסַאק ןוא ןטקודָארּפ רעמ ךָאנ טּפעלשעגנָא ןעמ טָאה טכַאנ עטרעפ יד

 טימ טגרָאזַאב ןעוװעג ןיוש ןעמ זיא גָאט ןטרעפ ןפיוא .רעסַאװילַארענימ טימ
 .גונעגרעביא סנסע

 ןשיטעיװָאס ַא רעגַאל ןרעביא ןעילפרעבירא ןעזרעד רימ ןבָאה גָאט םעד ןיא
 רעבָא ךיז טָאה'מ ,סנכייצ ןבעג םיא טלָאװעג הרבח ןבָאה הליחתכל .ןַאלּפָארע

 רעד ףיוא ןעוועג ןיוש ןענייז רימ ןעוו ,םורַא געט עכעלטע ןיא ,ןטלַאהעגּפָא

 == זיא רע זַא ,טלייצרעד ןוא רעילפ רעשיטעיווָאס ַא טכוזַאב זדנוא טָאה ,יירפ

 טָאה רע .ןשטנעמ ןַארַאפ טרָאד ןענייז סע זַא ,ןעזעג ןוא רעגַאל ןרעביא ןגיולפעג
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 טנעמָאמ ןטצעל ןיא רעבָא ,זדנוא ףיוא עבמָאב ַא ןזָאלוצּפָארַא טיירג טַאהעג ןיֹוש

 .סעקינרעגַאל סָאד ןענייז רשפא ,קידנעוט טכַארט ַא ,ןטלַאהעגּפָא ךיז רע טָאה

 קיטלַאװעג זדנוא טָאה רעגַאל ןרעביא רעילפ ןשיטעיװָאס ןופ ךוזַאב רעד

 הנכס רעיינ ַא רַאפ סָאװ ןיא ,טסּוװעג טינ ןײלַא ןבָאה רימ ןוא ,טקיטומרעד

 עקיטכיר טַאהעג ןיוש רימ ןבָאה טייצ רעבלעז רעד וצ .ןעוועג ןענייז רימ

 ןענייז סָאװ ,יד עלַא .ןשטנעמ ענעסָאשעג ךס ַא ןגיל רעטרַאּפ ןיא זַא ,תועידי

 ןענייז ,לַאז ןטשרעטנוא ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןוא ןינב ןיא ןפָאלעגניײרַא ץַאלּפ ןופ
 .ןרָאװעג ןסָאשעגסיוא ןשטייד יד ךרוד

 יד ןכלעוו ,רעלדייז ןירעוועס ר"ד ןייא טעװעטַארעג ךיז טָאה לָאז םעד ןופ

 ןכרוד ןפָאלטנַא טכַאניײב זיא ןוא ןפָארטעג טינ ןבָאה רעװעג-ןישַאמ ןופ ןליוק
 טלייצרעד ןוא ןעמוקעג זדנוא וצ רע זיא םורַא געט עכעלטע ןיא .רעטצנעפ
 : ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד סָאװ ,יונעג

 רעד .ןזיווַאב טינ ןיוש ייז ןבָאה ,קָאטש ןטשרע ןפיוא ,זדנוא וצ ןײגפױרַא

 ןעוועג ןענייז סָאד -- "רעלענש ,רעלענש, :ןפורעג ןוא ןענַאטשעג זיא ָאטיוא

 יד ןיא ןיוש קידנגיל ,ןעמונעגפיוא ןבָאה רימ עכלעוו ,"רעלענש, -- תולוק יד

 ןופ ןבעל ןגעוו טרידיצעד ןבָאה טונימ 10 רעדָא 5 .ןטלַאהַאב ןטונימ עטשרע
 !ןַאמ 80 רעכעה

 א

 רעגַאל ןיא ןענייז ,ירפרעדניא 10 רעגייז ַא ,רעבמעטּפעס ןטס25 םעד ,טשרע
 ,טייקיטכיזרָאפ רעטסערג רעד טימ .ןריציפָא עשיסור 5 עטשרע יד ןעמוקעגנײרַא
 ןיא ןגייצרעביא וצ ךיז ידכ ,סערַאנ ערעזדנוא ןופ ןכירקסױרַא ןעמונעג רימ ןבָאה
 טבעלרעד ןבָאה רימ זַא ,טעװעטַארעג עקַאט ןענייז רימ זַא -- קילג רעזדנוא
 זדנוא טימ זַא !ָאטינ רעמ ןיוש ןענייז סרעקנעה עשטייד יד זַא ,גנואיײרפַאב יד
 ,רעײמרַאטױר עתמא ןענייז

 ַאג ַאַאל ק ןב רו ח

 ןבָאה רימ ןוא רעגַאל ןיא ןיײרַא ןענייז רעײמרַאטױר 5 עטשרע יד ןעוו

 םוצ קעװַא עלַא רימ ןענייז ,יירפ ךעלקריוו ןענייז רימ זַא ,טגייצרעביא ךיז

 | ,ץַאלּפ-עיצוקעזקע

 רעסיורג ַא ןעוועג זיא'ס ּוװ ,טֹרָא םעד וצ רעגַאל ןופ גנַאג טונימ עכעלטע

 ןופ ךעלטשער .ןשטייד רעדָא ןטסע ןופ טרָא-ןיוװ סָאד -- קַארַאב רענרעצליה
 רעצנַאג רעד רעביא .קַארַאב ןופ ןבילבעג ןענייז ןעמיוק רעד ןוא טנעמַאדנופ
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 .סרעפרעק עכעלשטנעמ עטעלַאמסרַאפ רעקיטש טימ ןעוועג לופ זיא גנעל
 קַארַאב םעד ןיא הטיחש רעד ןגעוו .טעילטעג ךָאנ ןבָאה ןליײט-רעּפרעק רעקיטש
 :תודע ענעבילבעגנבעל יירד טרעהעגסיוא ,ץַאלּפ ןפיוא ,דלַאב רימ ןבָאה

 ןופ רעדינש ַא ,טלַא רָאי 25 ,שטיװעייסװָא קיציא ,רעטשרע רעד

 ןוא עקייליוויינ ןיא ןטַאטשרַאװ יד ןיא טעברַאעג טָאה רע  .ענעמשָא

 ןעמַאװצ ,םיא טָאה'מ ןעוו :טלייצרעד רע .ןרָאװעג ןעמונעגוצ טרָאד ןופ

 טריפעגניירַא ייז ןענייז ,קַארַאב םוצ רעגַאל ןופ טריפעגוצ ,ערעדנַא טימ

 ,סרעּפרעק עטיוט ףיוא ןגייל וצ ךיז ןרָאװעג ןעגנּוװצעג ןוא זייווקיצנייא ןרָאװעג

 .קעװַא זיא ןוא ןסָאשעג םיא ףיוא טָאה שטייד ַא .דרע רעד ףיוא לרעמיצ ַא ןיא

 ןגיל ןבילבעג רעבָא זיא רע .טעדנּוװרַאפ טינ ןליפַא זיא רע זַא ,טליפעג טָאה רע

 קיטכיזרָאפ ךיז טָאה רע .ןײרַא טינ רעמ לרעמיצ םעד ןיא ןיוש זיא'מ זיב
 ןעוו .סרעּפרעק עטױטיבלַאה ןוא עטיױט יד רעטנוא ןופ ןרַאשסױרַא ןעמונעג

 לענש רע ןזיא ,ןיזנעב ןסיגניײרַא ןעמונעג ןשטייד יד ןבָאה רעטעּפש לסיב ַא

 ןקיאייברעד םוצ ןפיול ןביוהעגנָא ןוא רעטצנעפ םענעּפָא ןכרוד ןעגנורּפשעגסױרַא

 יד ןסעזעגּפָא םיא ףיוא זיא ןוא ,םיוב ַא ףיױא ןכָארקעגפױרַא זיא רע .דלַאװ
 יד טרעהעג טָאה רע ,רעייפ עכעלרעדיוש סָאד ןעזעג טָאה רע .טכַאנ עצנַאג

 יירד .ןשטנעמ עקידעבעליבלַאה ,עקידנענערב יד ןופ ןעיירשעג עקידנסיײרצרַאה

 רעטּפעשרעד ַא .רעדלעוו יד ןיא טרעגלַאװעגמורַא ךיז רע טָאה טכענ ןוא געט

 ךיז רע טָאה טרָאד .בוטש ןיא רענָאטסע ןַא וצ ןיירַא רע זיא תוחוכ יד ןופ

 ,רעגַאל ןיא זדנוא וצ ןעמוקעג זיא ןוא גנואיירפַאב רעד ןגעוו טסוװרעד

 ןייז ,קינפאו םהרבאקַארַאב םענופ רעטעװעטַארעגסױרַא רעטייווצ רעד
 רע .ןעמוקעגמוא ךיוא ןיא ןוא ַאגָאָאלק ןיא רידַאגירב ןעוװעג זיא רעטָאפ

 .ןרגווו ייווצ ןעמוקַאב טָאה רע רָאנ ,רעטשרע רעד סָאװ ,עבלעז סָאד טלייצרעד

 .זדלַאה ןיא טציא םיא ייב ךָאנ טקעטש ליוק ןייא

 :רעשילרעטסיוא ןַא רָאג זיא קַארַאב םענופ ןפולטנַא ןופ לַאפ רעטירד רעד

 ןרָאװעג טריפעג זיא יז ןעוו .ַאקצינעקלָא ַאינעג יורפ יד ךיז טָאה טעװעטַארעג

 ןַא -- שטייד רעטייווצ ַא ןעמונעגרעביא יז טָאה ,קַארַאב םוצ שטייד ַא ךרוד

 יד ןשיװצ ןגייל ךיז ןסייהעג ,רעמיצ ַא ןיא טריפעגניירַא יז טָאה ,רערעטלע

 רעטייוו סָאװ ןגָאז ריא טעװ רע זיב ,קיאור ןגיל וצ טגָאזעגנָא ןוא ענעסָאשרעד

 ,ןיזנעב ןסיגוצנײרַא ףיוא רעטצנעפ יד טנפעעג טָאה'מ ןעוו ,רעטעּפש ,ןָאט וצ

 :ייברעד קידנגָאז ,רעטצנעפ םוצ ןָאטעג סיוטש ַא יז ןוא רעמיצ ןיא ןיײרַא רע זיא

 ןעגנורּפשעג זיא יז .."גנוי יֹוזַא ךָאנ טסיב וד ,ךיז עװעטַאר ,רעלענש ףיול,

 ,ןטלַאהַאבסױא טרָאד ךיז געט עכעלטע ,דלַאװ ןיא ןפָאלעגנײרַא ,רעטצנעפ ןכרוד

 .רעגַאל ןיא זדנוא וצ קירוצ ןעמוקעג ןוא

 רימ ּוװ ,ענַאלָאּפ א וצ ןעגנַאגעגוצ רימ ןענייז ,קַארַאב-ןטױט םעד ןופ סױרַא
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 ןענייז דלַאװ ןטקַאהעגסיוא קיטש ַא ףיוא .דליב ךעלביײרשַאבמוא ןַא ןעזרעד ןבָאה

 ןופ ןענַאטשַאב זיא רעדעי .סנפיוהרעטייש עסיורג יירד טלעטשעגפיוא ןעוועג

 יַּפָא ןגעלעג ןענייז יז ,רעצעלק עקידרעטעמ-ןביז ,עסיורג עטגיילעגסיוא ייר ַא

 סיורג יד טַאהעג טָאה ןפיוהרעטייש רעד .ןרעדנַא םענופ רענייא רעטעמ ַא טקורעג

 ןעמיוק רעכיוה ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא ןטימניא .(7/6) רעטעמיטַארדַאװק 42 ןופ
 טרעדנוה יירד יד .גנַאגכרוד-טפול רעטוג ַא ןייז לָאז ןענערב םייב ידכ ,ץלָאה ןופ
 -- ?טעברַא רעד, וצ גָאטרַאפ טריפעגסיורַא ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו ,רעטעברַא

 ,ענַאלָאּפ רעד ףיוא טגיילעגסיוא ייז ןוא רעצעלק עסיורג יד ןגָארטעגנָא ןבָאה
 לָאצ עסיוועג ַא ייז ןבָאה ,ןרָאװעג קיטרַאפ ןענייז ןטנעמַאדנופ יירד יד ןעוו

 25 וצ טגנערבעג ךָאנרעד ןוא ,קַארַאב-ןטױט ןטשרע ןיא טגנערבעגמוא ןשטנעמ

 ךיז ןעגנּוװצעג ןשטנעמ יד ןבָאה ייז .סנפיוהרעטייש יד וצ ןָאזרעּפ עקידעבעל

 ןרעדעי ןבָאה ןוא ,סעגערב יד וצ רעמינּפ יד טימ רעצעלק יד ףיוא ןגיילוצסיוא

 טגיילרַאפ ןעוועג ןענייז רעצעלק יד ןעוו .עצינליטָאּפ ןיא ליוק ַא ןסָאשעגניײרַא

 ןרָאװעג טגײלעגפורַא ייז ףיוא ןענייז ,סרעּפרעק עטױטיבלַאה ןוא עטיוט טימ

 טכַאמעג ןענייז ןעייר עכלעזַא ריפ .ןשטנעמ עיינ ,ייז ףיוא ןוא רעצעלק עיינ

 -עגסיוא ,סעדייבעג עכיוה ןיא ןסקַאוװעגסױא ןענייז סנפיוהרעטייש ייווצ .ןרָאװעג

 זיא ןפיוהרעטייש רעטירד רעד .סרעּפרעק עכעלשטנעמ רעטרעדנוה טימ עטליפ

 ,ענעּפָאלטנַא יד רַאפ ,זדנוא רַאפ טיירג ןעוועג זיא רע .טרירעגיטינ ןבילבעג

 טימ סעדייבעג ייווצ יד ןסָאגַאב ייז ןבָאה ,טקידנערַאפ ןעוועג זיא ץלַא ןעוו

 יז זַא ,סיוא טזייו .ןדנוצעגרעטנוא ןוא ןיזנעב טימ סרעּפרעק עכעלשטנעמ יד

 ,עידעגַארט רעד ךָאנ גָאט ןטסקעז ןיא ,טציא לייוו ,ןיזנעב קיניײװ טַאהעג ןבָאה

 יד .טעילטעג רעטרע ךס ַא ןיא סרעּפרעק יד טימ רעצעלק יד ךָאנ ןבָאה

 רעבָא ,דרע רעד זיב ,ןטימניא זיולב טנערבעגסיוא ןעוועג ןענייז סנפיוהרעטייש

 סָאד .סעגערב ריפ עלַא ייב ,טרירעג טינ טעמכ ,ץנַאג ןבילבעג ןענייז ייז

 טושּפ טָאה'מ .קורדנייא ןכעלרעטישרעד ַא טכַאמעג טָאה דליב עשירבַאקַאמ
 טפלעה ןייא -- סרעּפרעק עטױט ןגעלעג ןענייז םורַא .ןרעוו עגושמ טנעקעג

 -פיונוצ ןגעלעג ןענייז ןלייט יד .טרירעג טינ -- טפלעה עטייווצ יד ,טנערברַאֿפ

 ליפ רעייז טנעקרעד ןבָאה רימ .רעצעלק עקיד ,עסיורג יד ןשיווצ טסערּפעג

 ןופ ןכַאז יד ןפרָאװעגנָא ןגעלעג ןענייז ץַאלּפ ןפיוא .ןשטנעמ ערעזדנוא ןופ

 .םידגב עטשרעבױא יד ןָאטוצסױא ןעגנּוװצעג ייז טָאה'מ .ענעמוקעגמוא יד

 ,ןטנעמוקָאד -- סנבעל עכעלשטנעמ ןופ ןרוּפש טרעגלַאװעגמורַא ךיז ןבָאה סע

 עטיוט ךס ַא ןפָארטעג רימ ןבָאה ץַאלּפ םורַא קידנעײגמורַא .א .א סעיפַארגָאטַאּפ

 ךיז טווּורּפעג ןבָאה ךס ַא זַא ,סיוא טעז .טרָא-הטיחש םעד ןופ טייוו סרעּפרעק

 ,ןלַאפעג ןענייז עלַא רעבָא ,דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש ךרוד ,ןפיול ךרוד ןעװעטַאר

 .טעװעטַארעג טינ טרָא םעד ןופ ךיז טָאה שטנעמ רעקיצנייא-ןייא ןייק
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 םינורה יד טימ סנּפיוהרעטיײיש יד :

 ײמרַא רעטיױר רעד ןופ רעשרָאפסױא יד ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז רעדליב יד
 רעגַאל ןופ גנואיירפַאב רעד ךָאנ ךיילג 56



 :ןענָאזרעּפ עקידנגלָאפ טנעקרעד רימ ןבָאה עטנערברַאפי-בלַאה יד ןופ
 .שזניא ,לטפעש רעדורב ןייז ןוא אנח ןַאשזורפ ,יקסניגרעשטַאק ,יקסמאטסאב

 רעדירב ייוצ יד ;(יקאס רעגַאל ןופ ַאגַאַאלק ןייק ןעמוקעג) רעמערק

 רענליוו ַא ןופ יורפ יד) קופיצ יורפ ,רענייווטאטש ,יקסוװָאלעשיײמ ,ןירַאגַאז

 יקסמאטסאב .ַאקסווָאזָאשזב ,ַאקצילַאמוס רעטסעװשזןקנַארק ,קאב יורפ ,(רעדיינש
 ,(רעדירב יײװצ) וועל סענאג ,(רעטַאעטיעקלַאיל ןשידיי ןופ רָאטַאזינַאגרָא)
 -נעזָאר ,ןַאגָאק ,יקסראדוס ,ברַאפלעג רעטסײמ-גנוטײלרעסַאװ ,ַאנדורב רעקינַאכעמ
 ,רעסָאלש ַא ,בייל שטיוורוג ,רעמערק ,שיווייפ יקסראוואק ,עיסַאב סערעּואוו ,לַאז

 ,םירובג שממ ,ןשטנעמ ןענופעג ךיז ןבָאה ָאד זַא ,טכַא ןיא טמענ'מ ןעוו

 ,ןגָאלש ךיז ןענעק סָאװ ,עקרַאטש ןשטנעמ ;טלעװרעטנוא רעד ןופ וליּפַא ,ןדלעה

 -רַאפ יוו ןייטשרַאפ ןעמ ןעק ,ןעמוקעגמוא ,םענייא זיב עלַא ,ןענייז ייז ביוא ןוא

 -- ןשטייד יד קיטולבטלַאק ןוא שירעדרעמישיניצ יװ ,שירעכערברַאפ -שירעריפ

 | .עיצוקעזקע ָא-יד טיירגעגוצ ןבָאה ,תויח יד
 טָא ייב ןבילבעג ןייטש ױזַא רימ ןענייז טרעווילגרַאפ ןוא טרעניײטשרַאפ

 .ַאגַאָאלק ןיא תונברקידנַארב יד ןופ ךעלטשער עטנערברַאפ יד ייב

 עטעװעטַארעג ייווצ ךָאנ ןוא יקסשירעבלַאב .מ רבחמ רעד ,ָאעט ןוז סרבחמ םעד : סטכער ןופ
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 ןבָאה ייז זַא ,טגָאזעג ןבָאה רעײמרַאטױר ףניפ יד וליפַא .סעדייבעג-ןטיוט יד
 ,סָאד רָאנ ,סעיצַארעּפָא-סגירק יד תעב ןעזעג תוחיצר עקיניזנַאװ ךס ַא ןיוש
 ,ץלַא רעביא טגייטש -- טציא ןעעז ייז סָאװ

 טלייצעגנָא לַאז ןטשרעטנוא ןיא רימ ןבָאה רעגַאל ןיא קירוצ קידנעמוק
 ..שממ ןטונימ עטצעל יד ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד ָאד ןענייז ייז .םיתמ 3

 .ןפיוהרעטייש ,ןטצונעגסיוא-טינ ,ןטירד ןפיוא עטעװעטַארעג יירד

 .יקסשירעבלַאב ָאעט -- טייטש .יכרַאז עיסעּפ ,ַאקצינעקלָא .ַאינעג : סטכער ןופ

 רעײמרַאטױר ןופ תומיתח טימ לָאקָאטָארּפ רעטשרע רעד

 -עגנָא ,רעײמרַאטיױר יד ןופ גנַאלרַאפ ןטיול ,רימ ןבָאה ףיוה ןפיוא קידנעייטש
 ,שיסור ןיא רעדעפיילב ַא טימ ןבירשעג םיא בָאה ךיא .טקַא ןקידנגלָאפ ןבירש
 -רעטנוא םיא ןבָאה טייז רעזדנוא ןופ ןשטנעמ עכעלטע טימ רעײמרַאטױר יד ןוא
 -עגרעביא זיא עלַא ךרוד ןבירשעגרעטנוא רעדיוו ,טקַא ןופ עיּפָאק ַא .ןבירשעג
 רימ ייב ןבילבעג זיא טקַא רעטשרע רעד .רעײמרַאטױר יד ןרָאװעג ןבעג
 | - ,טנייה זיב
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 ,דנַאלטסע ןיא ַאגַאָאלק רעגַאל ןופ גנוטכינרַאפ רעד ןגעוו טקַא

69 



50 



51 



 :ןופ טלַאהניא רעד
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 מט ק א

 : ןופ לעטשנעמַאזוצ ןיא עיסימָאק ַא ךרוד טלעטשעגפיונוצ

 רָאיַאמ : עיסימָאק רעד ןופ רעציזרָאפ --- ווָאּפערכָא טנַאנעטײל רערעטלע
 רעד ןופ רעדילגטימ יװ ;װָאקנעלװַאּפ טנַאנעטײל רערעטלע ;שטיוװָאביײל
 רָאזיװָארּפ ,יקסנַאשזוב ר"ד רעגַאל-ןעגנַאפעג ןופ רָאטקָאד רעד : עיסימָאק
 ,רעטנָאמָארטקעלע ,סעדנאד ןוא רענטַאר .שזניא ,יקסשירעבלַאב לדנעמ

 ןופ ןטערטּפָא םייב ,ַאגַאָאלק לטעטש ןיא יקשידלַאפ קידחרזמ ןָאיַאר ןיא
 : ןכערברַאפ קידנגלָאפ ןרָאװעג ןעגנַאגַאב ייז ךרוד זיא ,רעטילימ ןשישטייד
 טריפעגכרוד יז ןבָאה ,גָאטרַאפ רעגײזַא 5 ,1944 רעבמעטּפעס ןט19 םעד
 ,רעגַאל ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ יד ןופ עיצקעלעס ַא
 14 ויב רעדניק 60 ייב ןוא רענעמ 750 ייב ,ןעיורפ 700 ייב : יז ןשיווצ
 ןופ עטכַארבעג ןַאמ 1500 ןבענעגוצ םעד וצ יז ןבָאה םעד ץוח ַא .רָאי
 ,גָאט ןצנַאג ןופ ךשמ ןיא ,ןעמ טָאה ןעמעלַא יײז .ןרעגַאל ערעדנַא
 ,טנוװָא ןיא .ןסָאשרעד ןוא דלַאװ ןקיאייברעד ןיא טריפעגסורַא זײװסעיטרַאּפ
 ןענייז ןעגנוסישעצ יד ּוװ טרָא סָאד ןדנוצעגרעטנוא יז ןבָאה ,7 רעגײזַא
 .טנערברַאפ תונברק יד ןוא ,ןעמוקעגרָאפ

 סנכייצ יד ןשיװרַאפ וצ ןליוו ןוא גנודניצרעטנוא רעד ףיוא קידנקוק טינ
 ןקיטעטשַאב סָאװ ,סנכייצ ןבילבעג ןענייז ,ןכערברַאפ ןשהיח רעייז ןופ
 ןעװעטַאר וצ ןעגנולעג זיא ןשטנעמ לָאצ רעצנַאג רעד ןופ .ןכערברַאפ סָאד
 .ןַאמ 100 זיב ךיז

 ,טונימ 40 טימ רעגיײזַא 11 ,רעגַאל -- ַאגַאַאלק לטעטש

 ,1944 רעבמעטּפעס ןטס25 םעד

 :ןטפירשרעטנוא עקיטנעהנגייא ןעמוק סע

 -- עיסימָאק רעד ןופ רעציזרָאפ

 ןוָאּפערכָא טנַאנעטײל רערעטלע

 ; רעדילגטימ

 שטיווָאביײל רָאיַאמ

 ווָאקנעלווַאּפ טנַאנעטײל רערעטלע

 יקסטנַאשזוב ר"ד

 יקסשירעבלַאב רָאזיװָארּפ

 רענטַאר רעינישזניא

 .םעדנאד רעקינכעטָארטקעלע



 ןבעל םייב ןבילבעג ןענייז ,ידעגַאל ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןַאמ 74 יד ןופ

 -עג הנשה-שאר גָאט ןטשרע ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,עקירעביא יד .ןַאמ 11 רָאנ

 רעד --- יז ןשיווצ ;ַאגַאָאלק ןיא ָאד ןעמוקעגמוא ןענייז ,ידעגַאל ןיא טעװעטַאר

 | ,רעצלעמ הימחנ רעטסטלעירעגַאל

 ,טלַא רָאי 38 ,לאווייב ַאדירפ ,קָאלב-ןעיורפ ןופ עטסטלעדרעגַאל רעד ןגעוו
 עקידנגלָאפ ןבעגעגרעביא ךָאנרעד רימ ןעמ טָאה ,ענליוו ןופ ןיטסישזוקינַאמ

 רענעקַארשרעדמוא ,רעשידלעה ריא ןוא ןטונימ עטצעל עריא ןגעוו ןטייהלצנייא

 טָאה ,ןסישרעד םוצ קָאלב ןופ ןעיורפ עטצעל יד ןריפסיורַא םייב :גנוטלַאה

 ןערפ 5 ךָאנ ןוא רעטכָאט ריא ,ןעדירפ טלעטשעגקעװַא רעריפ-רעגַאל רעד

 .טייז רעד ןיא

 ,םינָארַאנ ןייק טינ טייז ,רעדניק, :ןעיורפ יד וצ ןָאטעג גָאז ַא טָאה עדירפ

 לעװ ךיא , : רעריפ-רעגַאל םוצ ןוא ."רימ וצ ריא טינ ןוא ךייא וצ םוק ךיא ,טייג

 טימ ןעמַאזוצ ,קעװַא זיא יז ןוא ."ןעיורפ עניימ טימ ייג ךיא ,ןביילב טינ ָאד

 ,לרעטכעט ןיילק ריא ןוא ןעיורפ עריא

 ּצ

 םעד ןעזרעד טשרע רימ ןבָאה ,רַאמשָאק ןטשרע םעד ךיז ןופ קידנעלסײרטּפָא

 ! טייהיירפ רעזדנוא וצ ייוו ןוא ְךֶא זַא ,יירפ ןענייז רימ .םורַא ןברוח ןכעלקערש

 יד ןופ סרעּפרעק עטנערברַאפ-בלַאה ןוא עטנערברַאפ יד -- טייז ןייא ןופ

 ּוװ ,קנַאדעג רעד ןרעבקע וצ ןביוהעגנָא טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ ,םישודק

 -ַארעג ןיוש ןענייז רימ .עילימַאּפ רעטדיישעצ רעד טימ טעשעג סָאװ ןוא ,זיא

 יװ ?ייז וצ ןעמ טייגרעד ױזַא יו ?ייז ןעמ טעװעטַאר רעבָא יו ,טעוועט

 ױזַא ,רעהפיוא ןָא טרעטַאמעג טָאה קנַאדעג רעקיזָאד רעד ?ייז ןעמ טפלעה

 עכיילג ףיוא ןעוועג ןעמ זיא ,בורג-לסעק ןיא ןעוועג ןיילַא זיא ןעמ יװ ,גנַאל

 ייֵז יבגל ליפעג-דלוש ַא סעּפע טָאה -- יירפ ןענייז רימ ןעוו טציא ...טכער

 ,םונהיג ןיא ךיז ןעניפעג ,עכַאװש יד ,ייז זַא ,ךָאנ טרפב ,ןגָאנ ןביוהעגנָא

 ןעמונעג ןוא סעדַאלקס יד ףױוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה הרבח עגנוי יד

 ,געט יד ןיא זַא ,ןבעגוצ ףרַאד ןעמ .ןסור יד ןופ ןבילבעג רָאנ זיא'ס סָאװ ,ןּפעלש

 רָאנ טינ טריבַארעצ ךעלטנירג ןסור יד ןבָאה -- ןטלַאהַאב ןגעלעג ןענייז רימ סָאװ
 טַאהעג רָאנ טָאה סע סָאװ .רעגַאל רעזדנוא ךיוא רָאנ ,ןעניזַאגַאמ עשישטייד יד

 ןענייז רימ .רעגַאל ןופ טריפעגסורַא ןוא ןעמונעגוצ ייז ןבָאה ,טרעוו לקיטש ַא

 ,סעטַאמש עזַָאלטרעװ ןוא סנשיק ענעטינשעצ ייב ןבילבעג

 ּצ

 -מורא גנויירפַאב רעד ךָאנ געט עטשרע יד ןיא ךיא ןיב ,טגָאזעג תמא םעד
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 זַא ,קנַאדעג ןטימ ןבעלוצנייא ךיז ןעוועג רעווש זיא סעּפע .םת ַא יװ ןעגנַאגעג

 | .ןרעלטיה טבעלעגרעביא עקַאט טָאה'מ ןוא יירפ ךעלקריוו זיא'מ

 ןגעוו ןרעלק ןעמונעג דניק ןטימ ךיא בָאה םורַא געט עכעלטע ןיא טשרע

 רעדיילק ענייר ,עצנַאג קינייװ-רעמ ןענופעג ךָאנ רימ ןבָאה סעדַאלקס יד ןיא .ךיז

 טריניבמָאקעגסױא רימ ןבָאה ךיש ךיוא .סעקטרוק עוװָאטַאװ עשיסור ,עיינ ןוא

 טרּפ םעד ןיא .ןסע טנוזעג ,טוג ַא ןעמ טמענ ּוװ ,טציא .עקרַאטש ןוא עצנַאג

 ןופ ןסע ןעמוקַאב ןגעלפ רימ .טיציפעד ןסיורג ַא רָאג טַאהעג ךָאד רימ ןבָאה

 עטפַאהרַאנ ,עטנוזעג ,עטוג ַא רעבָא ,בורל ןעוועג זיא טיורב .ײמרַא רעטיור רעד

 ןפַאשנייא טזומעג ךיז ןעמ טָאה סָאד .טַאהעג טינ רימ ןבָאה ,טיורב םוצ בָאגוצ
 ןעמוקַאב ּוװ-ץעגרע טָאה ןעמ ."רעפמעק, ןרָאװעג ןענייז הרבח עגנוי ,ןיילַא

 ןעמ זיא ,ןלעניש עשירעטילימ ןיא ךיז קידנעוטנָא ,לרופ ַא ןוא ןסקיב רָאּפ ַא

 .סטוג ןוא בָאה ןופ טכַארבעגנָא ןוא סקרַאװלָאפ עקיאייברעד יד ןיא ןרָאפעגסױרַא

 עטוג ענעדיישרַאפ טכַארבעג טרָאד ןופ ךיוא ןוא ןילָאט ןייק ןרָאפעגניײרַא זיא'מ

 ןיא םעדיוב ןופ רעבירַא קיטייצכיילג ןענייז רימ .ןעקנירט ןוא ןסע םוצ ןכַאז

 ערעדנוזַאב ןעמונרַאפ רימ ןבָאה טרָאד .קָאלב ןטרעיומעג ןשטייד ןסיורג ַא

 .ןשטנעמ יו ןבעל םוצ ןעמוקקירוצ טווּורּפעג ןוא ןרעמיצ

 עטסטנעָאנ יד ןיא ןענייז ,ןריציפָא עשיטעיווָאס 5 יד ןופ ךוזַאב ןטשרע ןכָאנ

 -גנושרָאפסױא ענעדיישרַאפ ןופ סעיסימָאק ןוא ןריציפָא עכיוה ךס ַא ןעמוקעג געט

 .קילבופער רעשיטסע רעד ןופ רָארוקָארּפ-טּפױה רעד -- ייז ןשיװצ .ןענַאגרָא

 -ערעטניארַאפ סיורג טימ ןעגנורעדליש עיונעג ערעזדנוא טרעהעגסיוא ןבָאה עלַא

 ,גנוריס

 שיסור ןיא ןביײרשנָא םיא לָאז ךיא ,ןטעבעג ךימ טָאה רָארוקָארּפ-טּפױה רעד

 רַאפ ןוא טלעטשעגוצ סָאד םיא בָאה ךיא .רעגַאל ןיא םוקמוא ןוא ןבעל ןגעוו

 ,טּפירקסונַאמ םעד טרעקעגמוא רימ רע טָאה דנַאלטסע ןופ ןרָאפסױרַא ןיימ

 ,טעברַא רעקיזָאד רעד רַאפ טציא רימ טניד רעכלעוו

 -- טעברַא רעד ייב רעמיצ ןיימ ןיא ןסעזעג ןיב'כ ןעוו ,געט עטשרע יד ןיא

 ,ןפורעגסױרַא ךימ ןעמ טָאה

 םיא ןבענ ןוא ָאטיוא רענייש א ןענַאטשעג זיא ,קָאלב ןבענ ,סַאג רעד ףיוא

 בָאה ךיא !?ךימ טפור רעוו -- םורַא ךיז קוק ךיא .ריציפָא רעשיטעיװָאס .ַא

 רעטסוש רעד .ןינע ןַא רימ וצ ןבָאה לָאז ריציפָא רעד זַא ,טלעטשעגרָאפ טינ ךיז

 ךיא ."םיא וצ וצ טייג ,ךייא ףיוא טרַאװו רע, :רימ טגָאז קינווָאטנאג םהרבא

 ריציפַא רעד .ןפורעג עקַאט ךימ טָאה רע יצ ,םיא גערפ ןוא ריציפָא םוצ וצ ייג

 שטיוװָאליאומַאס לעדנעמ, :טנעיײל ןוא ענעשעק ןופ עלעכיב ןיילק ַא סױרַא טמענ

 ,ךיא רעפטנע -- "ַאי, (* ריֹא טייז סָאד יצ,,) *1 יו ָאטע --- יקסשירעבלַאב

 ,ריציפָא רעד טגָאז -- "רימ טימ טמוק ןוא טוג ױזַא טייז
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 ידכ ,טגנערטשעגנָא ךיז בָאה ךיא ...סיפ ןוא טנעה יד ןעמונעגּפָא טָאה רימ

 םוצ טריפעגוצ ךימ טָאה רע .םיא ןבענ ןעגנַאגעג ןיב ןוא ,ןשרעהַאב וצ ךיז

 .ןײגנײרַא ןסייהעג ןוא ריט יד טנפעעג ,ָאטיוא

 .סעזעג םענייפ ,ןכייוו ןפיוא טצעזעגקעווַא ךיז ןוא ָאטיוא ןיא ןײֹרַא ןיב ךיא

 -סױרַא ןטנוא ןופ רע טָאה ,ךיז קידנגיובנייא ןוא ריט יד טכַאמרַאפ טָאה רע

 יסױרַא רעדיוו ןוא ינק יד ףיוא םיא טגיײלעגקעװַא ,רעזּוַאמ ןסיורג ַא ןעמונעג

 :רעדיו ךימ טגערפ רע .ענעשעק ןופ עלעכיב ןיילק ןייז ןעמונעג

 "? ריא טייז ןענַאװ ןופ ןוא ריא טייז רעוו

 .יונעג םיא רעפטנע ךיא

 ,רעטייוו ךימ רע טגערפ "שיסור ןדער ריא טנעק ןענַאװ ןופ,

 -רעווינוא ןשיסור ןוא עיזַאנמיג רעשיסור ַא ןיא טנרעלעג ךיז בָאה ךיא,

 ,םיא ךיא רעפטנע -- "טעטיז

 .,רעטייו ךימ רע טגערפ -- *?ןיב ךיא רעוו טסייוו ריא ...טוג ,ונ ,ַאהַא;

 ,ךיא גָאז -- ,"ןייג;

 "?ןיא סָאד סָאװ טסייוו ריא .ד.וו.ק.נ ןופ טנַאנעטײל רערעטלע ןַא ןיב ךיא,|

 ,ךיא רעפטנע -- *ָאי,

 ּומעשטָאּפ) רעטייוו ךימ רע טגערפ -- *? טעװעטַארעג ךיז ריא טָאה סָאװרַאפ,

 ,(?סילסַאּפס יו
 .גייווש ןוא ,רעטפעלּפעג ַא יװ ,ןציז ןבילבעג ןיב ךיא

 ךיז ריא טָאה סָאװרַאפ ,ךייא ךָאד גערפ ךיא, -- לָאמַאכָאנ ךימ טגערפ רע

 "? טעװעטַארעג
 .טינ טרָאװ ןייק רעפטנע ןוא ץיז ךיא

 ריא טרעפטנע סָאװרַאפ,, : רעטייוו טגָאז ןוא טריוורענעד לסיב ַא טרעוו רע

 .?שיסור טוג ךָאד טייטשרַאפ ריא ,טינ

 ייטשרַאפ ךיא רָאנ ,ךיא ייטשרַאפ שיסור , -- קידנעלמַאטש ,ךיא גָאז ,ָאיי

 ?טעװעטַארעג ךיז בָאה ךיא סָאװרַאפ ,טסייה סָאװ ...ךימ טגערפ ריא סָאװ ,טינ

 "3 ןיירַא רעייפ ןיא דניק ןטימ ןייג ןײלַא ? ןָאט טפרַאדעג ךיא בָאה סָאוו

 : רעדלימ לסיב ַא ןיוש רע טגָאז ,טייקטלמוטעצ ןיימ קידנעעז

 ערעייז ןזָאלרעביא לעיצעּפס טנעקעג ןבָאה ןשטייד יד ,טייצ-סגירק זיא'ס,

 ךיא גערפ רַאפרעד ,טייטשרַאפ ריא ,ייז רַאפ ןטעברַא ָאד ןלָאז ייז ןשטנעמ

 | 7? טעװעטַארעג ךיז ריא טָאה סָאװרַאפ -- ךייא

 ןשטייד יד זַא ,טניימ ריא : ךיא ייטשרַאפ טציא, -- ךיז ךיא ּפַאכ -- "ךַא,

 ".,? ןרינָאיּפש וצ ךייא ידכ ,טזָאלעגרעביא לעיצעּפס זדנוא ןבָאה

 "ָלןייז טינ ןעד ןעק סָאד, -- רע טגָאז -- *ַאי ,ונ

 אזא ןיא ןשטייד יד טכעלש ריא טנעק ױזַא ביוא , -- ךיא גָאז -- אי
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 יד רעטעברַאטימ עטסטנעָאנ ערעייז עלַא ייז ןטכינרַאפ ,ןטערטּפָא םייב ,עגַאל

 ."עטשרע עמַאס

 ,רעטייוו ךימ רע טגערפ --- "רעגַאל ןיא ןָאטעג ריא טָאה סָאוװ,

 ךיא זייוו ייברעד ןוא ערעירַאק-טעברַא עצנַאג ןיימ יונעג םיא לייצרעד ךיא

 ,םינּפ ןוא סיפ ענעלָאװשעג עניימ םיא

 .רעטייוו ךימ רע טגערפ -- 7? תמא םעד טגָאז ריא,

 ךייא ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד ייב ןלעטשטסעפ ךיילג ריא טנעק סָאד ,ונ;

 זדנוא טנעק ריא זַא ,עז ךיא ...רימ ןגעוו תועידי עיונעג עכלעזַא ןבעגעג ןיוש

 "יש

 ,ןייפ ,ונ) עיטידיא ,ָאנדַאל ,ונ, ..ןעלכיימש ןעמונעג רע טָאה -- ?ָאי ,ָאי,
 ".,ןסעומש ךָאנ ןלעוװ רימ ,(ךייא טייג

 *,,ןטוג ַא ,קנַאד ַא,

 ךיא ןעוו ,ןצרַאה ןופ טלקײקעגּפָארַא רימ ךיז ןבָאה רענייטש עקידוּפ-ןעצ

 גָאז ַא רע טָאה ,ריט יד ךיז רעטניה קידנכַאמרַאפ .ָאטױא ןופ סױרַא ןיב

 : ןָאטעג

 ".,? ןענַאטשרַאפ ,ןדער טינ םענייק טימ ריא טפרַאד סעומש רעזדנוא ןגעוו,

 ",.טנַאנעטיײל ישרַאטס שטשירַאװָאט ,ָאנשטָאט קַאט,

 ןשטנעמ עּפורג ַא ּוװ ,רעגַאל ןיא קירוצ ןיירַא ךיא ןיב רעטלכיימשעצ ַא

 ןגָארפ ערעייז ףיוא .רעקקירוצ ןיימ ףיוא טרַאװעג דלודעגמוא טימ ןיוש טָאה

 טָאה ..ןסיו ריא טעװ ,טייצ יד ןעמוק טעװ סע, :טרעפטנעעג ךיא בָאה

 * ,,דלודעג

 ןדעי ןגעוו ןרָאטַאמרָאפניא ןעוועג ןיוש ןענייז עטעװעטַארעג יד ןשיוצ

 רעד ,קינווָאטנָאג עקמערבַא רעד טָא ןעוועג עקַאט זיא ייז ןופ רענייא .םענייא
 ,..טסינומָאק רענעקַאבעגשירפ

 רעגַאל ןופ סױרַא גָאטרַאפ ךיא ןיב גנואיירפַאב רעד ךָאנ געט עכעלטע

 -גײרַא .קרַאװלָאפ ןכייר ,םענייש ַא וצ ןעמוקעגנָא ןיב ןוא ןריצַאּפש לסיב ַא

 עקכענעה -- ןציז שיט ןסיורג ַא ייב יו ,ךיא עזרעד זיוה ןיא קידנעמוק

 ןייז טימ וװָאקידָאצ ,טנַאיצילָאּפ-רעגַאל רענעזעוועג רעד ,יורפ ןייז טימ ָאריּפַאש

 גרַאװנסע טימ טלעטשעגנָא זיא שיט רעד .גרעבדלָאג רעסיוועג ַא ןוא יורפ
 -עג ,ענעטעמס ,זעק ,רעטוּפ רעקנישירפ טימ רעלעט רעסיורג ַא ,ךלמה דיכ

 טימ שיט ַא ,ללכה -- ןשיילפ ענעדיישרַאפ ,ךלימ ,רעייא ,ענינָאלס עטלגערּפ

 ייז טנדָאלעגנָא ןוא סעזילַאװ עסַאמ ַא ןגָארטעגסױרַא ייז ןבָאה ןסע ןכָאנ .בוט לכ

 ןענייז ןוא טנגעזעג רימ טימ ךיז ייז ןבָאה םורַא עלייוו ַא ןיא ,.ןרופ ייווצ ףיוא

 ,ןילַאט ןייק ןרָאפעגּפָא

 עשיטַאּפמיס ןוא עקידנעטשנָא רעייז .ןטסע יד טימ טנעקַאב ךיז בָאה ךיא
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 ענעגנודעג יד רַאפ ןוא ןסע םעד רַאֿפ זַא ,טגָאזעג רימ ןבָאה ייז ,ןשטנעמ

 ייֵז לָאז ,אלימ :ךעלקיטשידלָאג עקידלבורפגיפ טימ טלָאצַאב ייז ןבָאה ןרופ ייווצ

 ..ןפלעה טָאג

 געווקירוצ ןיימ ףיױא ןוא ןטקודָארּפ לסיב ַא ןבעגעג רימ ןבָאה ןטסע יד

 .ןעקכענעה טימ שינעגעגַאב ןיימ ןגעוו סעקינרעגַאל עקינייא טלייצרעד ךיא בָאה

 ךימ טמענ סע ןוא רעמיצ ןופ סױרַא ךימ ןעמ טפור רעטעּפש העש רָאּפ ַא ןיא

 ךענעה ןגעוו יונעג קידנגערפרעדנַאנופ ,.ד.ווק.נ ןופ ריציפָא ןַא רעביא רעדיוו

 -רעביא יונעג ךיילג ךיא בָאה ,טסּוװעג ןוא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא .ָאריּפַאש

 ."ןגָאיכָאנ ייז ןרָאפ רימ , :רימ וצ טגָאז ריציּפָא רעד .ןבעגעג

 ,?רעייז עטיב,

 ןלעוו רימ ,ןיינ, :רעדיוו ריציפָא רעד רעבָא רימ טגָאז םורַא עלייוו ַא ןיא

 ".ןעניפעג םיא ןלעװ רימ .ןפיולטנַא טינ זדנוא ןופ ןלעװ ייז ,ןכוז טינ ייז

 הרּפכ ַא געמ -- ָאריּפַאש .,ןדירפוצ ןעוועג ָאי דָארג ןיוש ךיא ןיב םעד ןופ

 רימ זיא -- ןָאריּפַאש טימ לקעּפ ןייא ןיא ןלַאפנײרַא לָאז ווָאקידָאצ רעבָא ,ןייג

 טינ רעבָא ,רעגַאל ןיא טנַאיצילָאּפ ַא ןעוועג עקַאט זיא רע .דָאש ַא ןעוועג

 ענייז רַאפ רעגַאל ןיא טַאהעג דלָאה םיא טָאה ןעמ ,טרעקרַאפ .רעכעלדעש ןייק

 טָאה'מ .עכלעוו ןופ ,ןשטייד יד טימ ןָאטּפָא טגעלפ רע סָאװ ,ךעלציּפש ענייש

 ןכיילג ייז וצ ךיז ןעק רעוו .ענליוו ןופ קינטעדנַאט ַא טרָאפ .טכַאלעג קיצרַאה

 "נגָאז ,ןעמענרעביא רעגַאל ןיא קידנעטש רע טגעלפ ךימ ! ךעלקיטש וב-לכ ןיא

 "? טַארעפער ַא רעדיוו ריא טלַאה ןעוו ,ונ, : קיד

 ןיא ןָאטעג ּפַאכ ַא .ד.ו.ק.נ יד ןכיגניא רָאג עקַאט טָאה ָאריּפַאש עקכענעה =

 ,"ובידָאר ַאנ; ןרָאפ וצ רעטייוו קסוּפָארּפ ַא ןטעב ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,לעווער

 ..ןיֹרַא רעסַאװ ןיא יו ןוא קעװַא זיא רע

 .ודבאי ןכ

 טָאה ווָאקידָאצ ,רעגַאל ןיא ןעמוקעגקירוצ ןענייז ןגרעבדלָאג טימ ווָאקידָאצ

 ןוז ןיימ ןופ טעב סָאד קידנעמענוצ ,רעמיצ ןיימ ןיא ןבילקעגניײרַא וליפא ךיז

 ,טבעלעגנייא קידנעטשנא ךיז ןבָאה רימ רעבָא

 ןברוה םעד ןקוקַאב טמוק ןעמ

 רועיש ַא ןָא ןעמוקנָא ןבױהעגנָא רעגַאל ןיא זדנוא וצ ןבָאה געט יד ןיא

 עשירבַאקַאמ יד ןקוקַאב וצ ףיוא ,טייל-רעטילימ םתס ןוא סעיסימָאק-גנושרָאפסױא

 -רעטילימ עכיוה עּפורג ערעסערג ַא ןעמוקעג זיא'ס ןעוו ,לָאמנייא .סנפיוהרעטייש

 ,סרענעק-שיסור יד ,ןשטנעמ עכעלטע ערעזדנוא ןוא ,שארב לַארענעג ַא טימ ,טייל

 :שיסור ןיא ןפורעגּפָא ךיז ךיא בָאה ,גנורעלקרעד עקיטיונ יד ןבעגעג ןבָאה
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 ןעז ייז ןלָאז ,ןטייקכעלרעדיוש עלַא יד "יציָאב, יד טינ ןעמ טזייוו סָאװרַאּפ,

 .ףשטנעמ יד טימ ןעוט ןשטייד יד סָאװ

 ןָאטעג רעק ַא ךיז טָאה ,רעטרעוו עניימ טרעהרעד טָאה סָאװ ,לַארענעג רעד

 :טגָאזעג ןוא זדנוא וצ

 ךיא ."יציָאב , ערעזדנוא ןעז סָאד ייז ןלָאז ,ָאי ,רעגריב ,טכערעג טייז ריא;

 עכעלרעדיוש עלַא יד טָא ןייגייברַאפ לָאז ײמרַא יד זַא ,ןענעדרָארַאפ עקַאט לע

 ריא ,ָאי ..רעדרעמ עשיטסישַאפ יד ןופ טעברַא יד ןעז עקַאט ייז ןלָאז .ןּפַאטע

 ."ךייא קנַאד ַא ...טכערעג טייז

 רעטנזױט ןעמוקעג רעגַאל ןיא ןענייז ןָא גָאט ןרעדנַא ןופ ,ךעלקריוו ןוא

 ,ןעגנוריסַאּפ יד ןגעוו זדנוא ןופ קידנרעהסיוא .סעקורטילָאּפ ערעייז טימ "יציָאב,

 יד רַאפ המקנ ֹוצ קידנפור ,סעדער עקידרעייפ ןטלַאהעג טרָא ןפיוא ייז ןבָאה

 .תונברק עטקיניײּפרַאפ ,עקידלושמוא

 טכַאמעג ןוא ןרָאטַארעּפָא-ָאניק עדַאגירב ַא ןעמוקעג ךיוא זיא רעגַאל ןיא

 .סנפיוהרעטייש יד ןופ רקיע רעד ,ןעמַאנפיוא

 ,גנושרָאפסױא עכעלטנירג ַא טריפעג טייצ עצנַאג יד ייברעד טָאה רוטַארוקָארּפ יד

 ןסובָאטױא עקיזיר ייווצ עװקסָאמ ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז גָאט ןסיוועג ַא ןיא

 ןבָאה ייז .עסערּפ-טלעוװ רעצנַאג רעד ןופ ןטנעדנַאּפסערָאק קילדנעצ עכעלטע טימ

 ןוא ןכעלרעטישרעד םעד ןופ ןעמוק טנעקעג טינ ךיז וצ ןבָאה ןוא טקוקַאב ץלַא

 ,..דליב ןכעלרעדיוש

 יסיוא ,ןוז ןיימ טימ טעדנײרפַאב ךיז טָאה טנעדנָאּפסערָאק רעשילגנע ןַא

 ,עטוג ןעמוקַאב טָאה ןוז רעד .ןעגנובעלרעביא יד שילגנע ןיא םיא ןופ קידנרעה

 רעשילגנע רעבלעז רעד ...ןיטנעדנָאּפסערָאק רעשיזעניכ ...ַא ןופ דַאלָאקָאש עטכע

 ,ןקילָאנַא ןגנוי םעד ךרוד טקישעגוצ םורַא רָאי בלַאה ַא ןיא ,טָאה טנעדנָאּפסערָאק

 ןטניירפ ןגנוי ןיימ וצ, -- עיצַאקידעד ַא טימ ךוב שילגנע ןַא ,ןוז ןיימ רַאפ

 ,"רָאדָאעט

 ןכעלטנפערַאפ וצ טגָאזעגוצ רימ טָאה *ַאיטסעווזיא , ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעד

 ןיימ .טרָאװ ןטלַאהעג טָאה רע .עטעװעטַארעג ןופ המישר ַא ןיא ןעמָאנ ןיימ

 ;גנוטייצ רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ,5 ערעדנַא ןשיווצ ,זיא ןעמָאנ

 ןייּפ עטסיזמוא ןופ רעטכָאט ןוא יורפ ןיימ טעװעטַארעג טושּפ רע טָאה טימרעד
 ,גנואיירפַאב רעייז ךָאנ שינעמעלק ןוא

 ,טיילירעטילימ ךס ַא ןעמוקעג ןענייז רעגַאל ןיא ןעוו ,גָאט ַא םענייא ןיא
 ריִציפָא ןַא טייז ַא ןיא ןפורעגּפָא -- ןעגנורעלקפיוא עניימ ךָאנ -- ךימ טָאה
 :ןָאטעג גערפ ַא ןוא .ד.וו.ק.נ רעד ןופ

 ןעמעוו ,טעטכינרַאפ ָאד ןעמ טָאה ןעמעוו ,רעייז ךייא טעב ךיא ,רימ טגָאז,

 ."! טנערברַאפ ָאד ןעמ טָאה
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 .ךיא רעפטנע -- "ףןדיי,|

 .רע טרעפטנע -- 'ףדיי טינ ,ןיינ

 *..ייברעד ןעוועג ךָאד ןיב ךיא, -- ךיא גָאז -- "ןדיי טינ ,טסייה סָאװ

 טנערברַאפ רָאנ ,ייברעד ןעוועג עקַאט טייז ריא , -- רע טרעפטנע -- יָא,

 לדנעמ ,טײטשרַאפ ריא .רעגריב עשיטעיווָאס -- רָאנ ,ןדיי ןייק טינ ָאד ןעמ טָאה

 ריא ןעוו ןוא .טנערברַאפ ָאד ןעמ טָאה רעגריב עשיטעיווָאס ...שטיװָאליאומַאס

 "ריב עשיטעיוװָאס :ןגָאז ױזַא טָא עקַאט ריא טלָאז ,ןרימרָאפניא רעטייוו טעוו

 " .,רעג

 .רעטלמוטעצ ַא ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא ,קעװַא זיא רע

 ןכָאנ ךיילג לייו ,ןעמוקעגסיוא טינ ללכב רימ זיא ןרימרָאפניא וצ רעמי

 ןוא שטיװָאטנָאג עקמערבַא רעמיצ ןיא ןײרַא רימ וצ זיא ריציפָא ןטימ סעומש

 ןילַא ןסָאלשַאב טָאה "סעקינרעגַאל יד ןופ טעטימָאק , רעד זַא ,ןדלָאמעג רימ

 .טייל-רעטילימ יד רַאּפ ןרָאטַאמרָאפניא ןריגעלעד וצ ךיז ןופ

 ."ןדירפוצ רעייז ךיא ןיב םעד ןופ, -- טרעפטנעעג ךיא טָאה -- ?טוג רעייז,

 ,סעקינרעגַאל יד ןופ טעטימָאק ַא ָאד זיאס, :ןָאטעג טכַארט ַא ייברעד ןוא

 *..קינרעגַאל ַא ךיוא ךָאד ךיא ןיב .ןופרעד טינ ךיא סייוו סָאװרַאפ

 ,ןעגנַאגעג טינ רעמ עקַאט ןיוש ךיא ןיב ןרימרָאפניא ץַאלּפ-עיצוקעזקע םוצ

 .טסעומשעג ליפ רעייז ךיא בָאה ןריציּפָא ןוא רעײמרַאטױר ענלעצנייא טימ רעבָא

 ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה ,ןדיי טימ טּפוהרעביא ןוא ,ייז טימ ןסעומש יד ךָאנ טשרע

 טָאה'מ ןעוו :טכערעג קידנעטשלופ ןעװעג זיא .ד.וו.ק.נ ןופ ריציפָא רעד זַא

 סָאד ייז זיא -- ןדיי ןרָאװעג טנערברַאפ ןענייז ָאד זַא ,?יציָאב , יד טגָאזעג

 רעײמרַאטױר עשידיי ,טרעקרַאפ .סױרַא ןטייווצ ןכרוד ןוא ןײרַא רעוא ןייא ןיא

 ןצרַאה ןיא ןוא ןדירפוצ רעייז ןענייז ליפ זַא ,טגָאזעג לָאמ ךס ַא רימ ןבָאה

 -- רעגריב עשיטעיווָאס -- טגָאז ןעמ ןעוו ,זיא שרעדנַא .םעד ןופ תחנ ייז ןביילק

 עכלעוו ,רעדילגטימ-עילימַאּפ ענעגייא ערעייז ןייז סָאד ןענעק ,דיי ןעמָאנ םעד ןָא

 .ןרָאװעג טּפעלשרַאפ רעהַא ןשטייד יד ךרוד ןענייז

 יָאיצולָאװער עריא ןופ עיגָאלָאכיסּפ יד טנעקעג טוג רעייז טָאה .ד.וו.ק.נ יד

 "כיר ַא ןעװעג ןשינעעשעג יד וצ גנַאגוצ רעייז זיא רעבירעד ,ןטַאדלָאס ערענ

 יד ןפור ,שטייד םעד ןגָאלש ןיא ןעגנַאגעג זיא ייז .רעשיטקַארּפ ןוא רעקיט

 ידכב ,רעטילימ םייב ןטקניטסניא-ףמַאק יד ןציירפיוא ,המקנ וצ רעײמרַאטױר

 .היח יד ןגָאלש וצ רעסעב סָאװ

 יד ןענייז ּוװ :סעיסקעלפער עכלעזַא ןעמוקעג רימ ןענייז קנַאדעג ןפיוא

 יַאּפָארּפ ןוא טעברַא רערענָאיצולָאװער רעקירָאײקיסײרד רעד ןופ ןטַאטלוזער

 ײטנַא ןופ יירפ טינ רעטילימ עשיטעיווָאס סָאד זיא סָאװ רַאפ ןוא ?עדנַאג

 ? ןטימעס
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 -לָאװעג ַא טכַאמעגנָא ןבָאה ידעגַאל ןוא ַאגַאָאלק ןרעגַאל יד ןופ ןברוח רעד

 ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןַאד ןענייז סע .דנַאלסױא ןיא ןוא דנַאל ןיא שער ןקיט
 לעיצעּפס ןוא עסערּפ-טלעוו רעצנַאג רעד ןיא רעדליב ןוא ןעלקיטרַא ליפ רעייז

 ,עסערפ רעשיטעיווָאס רעד ןיא

 גנואיירפַאב רעד ךָאנ ןבעל רעזדנוא

 ןיא ןענוֿפעג ךיז רעטייו ךָאד רימ ןבָאה ,יירפ ןעוועג ןענייז רימ םגה

 ןיא טעטימָאק ןרענָאיצולַאװער ןשיטָאטש ןופ לָארטנָאק רעד רעטנוא ,רעגַאל

 -ָארּפ טימ ןגרָאזַאב זדנוא טגעלפ "טעטימָאק, רעזדנוא .ד.וו.ק.נ רעד ןוא ןילָאט

 רעזדנוא טכַא ןיא קידנעמענ ,קינייו רעייז ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,ןטקיד

 ,ךיז רַאפ ןגרָאז טזומעג רעדעי טָאה רעבירעד .טײקטכַאװשעגּפָא

 רעד ןופ טנעמָאמ ןטשרע ןיא ןכַאז ןעמונעגנָא ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד

 טָאטש-טּפױה עטלַא יד ,ןילַאט .ןפיוקרַאפ ןילַאט ןייק ןרָאפ ןגעלפ ,גנואיירפאב

 ןלעטשנייא ןעמונעג ךיז טָאה טרָאד .טריניאור קרַאטש ןעוועג זיא ,דנַאלטסע ןופ

 -נעצנַאק ךיז טָאה טפַאשטריװ עשימָאנָאקע עצנַאג יד .ןבעל שיטעיווָאס יינ ַא

 -רַאפ ןעגנערב רעהַא טגעלפ גנורעקלעפַאב עשיטָאטש יד .קרַאמ ןפיוא טרירט

 ןעועג זיא ייז סָאװ ,ןפַאשנייא ךיז טרָאד ןוא ןפיוקרַאפ םוצ ןכַאז ענעדייש

 קידנכוז ? סָאװ טימ רעבָא ,ןילַאט ןייק ןרָאפ וצ ךיוא ןסָאלשַאב בָאה ךיא .קיטיונ

 ןליוז עטוג ךס ַא ןבילקעגנָא ןוז ןטימ ךיא בָאה ,סעדַאלקס עשישטייד יד ןיא

 ףיא ךיז טָאה רענייק ןוא עסַאמ ַא טרעגלַאװעגמורַא ךיז טָאה סָאד .ךיש וצ

 ןױש ןוא טרעקוצרַאפ סָאד ךיא בָאה ןילַאט ןיא .טקוקעגמוא טינ לקיטרַא םעד

 ןטקודָארּפ טפיוקעג בָאה ךיא עכלעוו רַאפ ,לבור טרעדנוה רָאּפ עטשרע יד טַאהעג
 ,טיורב םוצ

 ןטװעצַאמרַאפ עקינייא טימ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה טייצ רעבלעז רעד וצ
 ןבעגעג ןוא ןעמונעגפיוא שירבח רעייז ךימ ןבָאה ייז .ןקײטּפַא רענילַאט יד ןופ
 ערעייז רַאפ ןוא ייז רַאפ ,ןטסע עטנַאקַאב עניימ רַאפ ןטנעמַאקידעמ עסיוועג
 עטוג רעייז ןעמוקַאב סניטריוו עשיטסע יד ייב ךיא געלפ םעד קנַאד ַא .תומהב
 רעד ךָאנ ,טציא לייוו ,עגַארפסנבעל ַא ןעוועג רימ רַאפ ןענייז סָאװ ,ןטקודָארּפ
 ,רענייצ יד ןלַאפסױרַא ןביוהעגנָא רימ ןבָאה ,גנואיירפַאב

 ןפיוא ןענופעג ןוז ןיימ טָאה גנואיירפַאב רעזדנוא ךָאנ געט עטשרע יד ןיא ;

 סָאד ,רעייא טימ ןטסַאק ןסיורג ַא -- ןטלַאהַאב ןעוועג ןענייז רימ ּווװ ,םעדיוב

 ,סעקינרעגַאל יד ןשיװצ ןלייטעצ וצ ...ןסעגרַאפ "ןרָאטַאזיוװָארּפַא ערעזדנוא ןבָאה
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 רעטשרע .רעד ןיא .טצונַאב האיצמ רערשכ רעד טימ ךיז ןבָאה רימ זַא ,רָאלק

 .טעז רעד וצ ...לפעל ןטימ רעייא ןסע רימ ןגעלפ ךָאוװ

 ןגעו ןדער ןעמונעג רימ ןבָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג לסיב ַא ןענייז רימ ןעוו

 יד ןמזילכ זַא ,טגָאזעג ךיילג רעבָא זדנוא טָאה'מ ."ּונידָאר ַאנ, קירוצ ןרָאפ

 .ןזָאלּפָא טינ זדנוא ןעמ טעװ ,טקידנערַאפ טינ זיא גנושרָאפסױא

 יד ןייז וצ רבקמ טביולרעד רוטַארוקָארּפ יד טָאה ,ןכָאװ 4 ַא ךָאנ טשרע

 ,םישודק יד ןופ ךעלטשער יד ןגָארטוצרעבירַא ןוא רבק ַא ןבָארג םוצ .םיתמ

 טנעה ערעייז ןיא ןבָאה ייז .ענעגנַאפעג-סגירק עשטייד ןרָאװעג טקישעג ןענייז

 יז טגיילעגסיוא ןוא םיפוג יד ןופ ךעלטשער יִד ,םוטעמוא ןופ ,ןגָארטעגרעבירַא

 ,םירבק עסיורג ייווצ ןיא

 .שידק טגָאזעג ןוא ,םיוצ םענרעזייא ןַא טימ טמיוצרַאפ רימ ןבָאה םירבק יד

 רעייז ןרָאװעג זיא סע ןוא ןגיוצעג ךיז טָאה רעגַאל ןיא טלַאהפיוא רעזדנוא

 טָאה ןעמ .געט-טסברַאה עכעלמייה טינ יד ןעמוקעגנָא ןענייז סע ,ךעלמייה טינ

 ןענייז וצרעד .טרָא םענעטלָאשרַאפ ןופ ןײגקעװַא ןיוש רעלענש סָאװ טלָאװעג

 ,ןלַאדנַאקס עטסיוו ןעמוקעגרָאפ "סעקישטעטימָאק, יד ןשיוװצ ,אפוג רעגַאל ןיא

 ענייפ טינ ,עכעלניילק ,ענעדיישרַאפ ןיא טקידלושַאב קיטייזנגעק ךיז ןבָאה יז
 יד ןופ גנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא ןַא םעד ןגעוו ןפורעג וליפא טָאה ןעמ .ןכַאז

 -- ?רענָאיצולָאװער,יטּפיױה רעד זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה'ס .סעקינרעגַאל
 יָארּפ ענעמוקַאב ךס ַא טָאה ,שטיווָאטנאג עקמערבַא ,טעטימָאק ןופ סעזערּפ רעד

 רעד .ךיז רַאפ ןעמונעגוצ ,עטכַאװשעגּפָא ןטסרעמַא יד רַאפ ןילַאט ןופ ןטקוד

 טקיטכעמלופַאב ןוא טקיטייזַאב "רעוט , עטלַא יד טָאה'מ זַא ,ןעוועג זיא ףוס

 .ענליוו ןייק ןקישקירוצ ןטסלענשמַא יו זדנוא לָאז ןעמ ,ךיז ןעימַאב וצ עקינייא

 יזעגַאל ךוזַאב ךיא

 ןעוועג זיא'ס ּוװ ,ץַאלּפ ןפיוא .ידעגַאל ןיא ןרָאפעגנײרַא ךיא ןיב ןילָאט ןופ

 ןעמונעצ ןיוש ןענייז סעקדוב עלַא .ןעוועג טינ דַאילש ןייק זיא ,רעגַאל רעזדנוא
 .בָאה ךיא .םישודק יד ןופ ןמיס ןייק ,רעגַאל םענעזעוועג ןופ ןמיס ןייק .ןרָאװעג

 -ַארט ענעי ןיא ,ןפלָאהעג ןייש ױזַא רימ ןבָאה עכלעוו ,ןטסע עלעדייא יד טכוזַאב

 ןֹופ, :טמלצעגרעביא לָאמ עכעלטע ךיז ייז ןבָאה ,ךימ קידנעעזרעד .געט עשיג

 ןוא געט עטצעל יד ןגעוו טגערפעגרעדנַאנופ יונעג ךימ ןבָאה ייז *...טלעוו רענעי
 ,םייהַא ךיז ןביילק רימ זַא ,קידנרעה .ךיז ןעװעטַאר ןיימ טימ טיירפעג תמאב ךיז

 רַאפ ןוא ןוז ןרַאפ קילַאש ןעמערַאװ ַא ,טנַאיװָארּפ ךס ַא ןבעגעג רימ ייז ןבָאה

 טנגעזעג קיצרַאה ךיז בָאה ךיא .סעקשטנעה עטכַאמעגדןײלַא ענייש רָאּפ ַא -- רימ

 ,טכַאמ רעקיטרָא רעד ןופ טקיטעטשַאב ,ווירב-קנַאד ַא יז ןזָאלעגרעביא ןוא ייז טימ

 רַאפ ןעקנַאדַאב וצ ייז ידכ ,עניוב ןופ סנישעוו יד ךיוא ןכוזַאב וצ ווּורּפ ןיימ

581 



 ,טייצ-רעטניוו ןבעגעג רימ ןבָאה ,סנירעטעברַא עמערָא יד ,ייז סָאװ ,ףליה רעד

 ןפיוא .טקידנעעג טכעלש רימ רַאפ ךיז טָאה -- רעגַאל ןרַאפ שיילפ ןעמענ ןתעב

 ןטריטסערַא ןַא ,ךימ טָאה ןעמ ןוא טעשזדנָאלברַאפ ךיא בָאה ,עניוב םוצ געוו

 ןעמ טָאה גנושרָאפסױא ןַא ךָאנ .עדנעמָאק רעשיטָאטש רעד ןיא טריפעגקעוװוַא

 אליממ ןוא ןעזעג טינ ןיוש ךיא בָאה סניטסירק עקיצרַאה יד רעבָא .טײרּפַאב ךימ

 ,גנואיײרפַאב ןיימ ךָאנ ןעקנַאדּפָא טנעקעג טינ ךיוא

 טָאה רוטַארוקָארּפ יד זַא ,העידי ַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה רעבמעווָאנ ןטימניא

 ,ָאריּפַאש עקכענעה ץוחַא ,יירפ ןענייז עלַא רימ זַא ,גנושרָאפסיױא יד טקידנערַאפ

 עקידנגלָאפ ןעמוקַאב טָאה זדנוא ןופ רעדעי ."ּונידָאר ַאנ, ןרָאפ ןגעמ רימ ןוא

 : שינעגייצ

 יד ןשרָאפסױא ןוא ןלעטשטסעפ רַאפ עיסימָאק עשינַאקילבוּפער עשיטסע

 רעפלעהטימ ערעיײיז ןוא רעּפַאכרַאפ עשיטסישַאפ עשטייד יד ןופ ןעיירעדרעמ

 ןדָאש ייז ךרוד ןטכַאמעג םעד ןוא

 ,55 רעמיצ ,סַאג ָאעפמאאט ןילַאט טָאטש ,2-- 24 רעמונ ,1944 רעבָאטקָא 1

 ףעשהכולמ רעד ךרוד ןבעגעגסױרַא ,רָאדָאעט ,ןוז סרבחמ ןרַאפ גנוקיטעטשַאב
 ןופ רעטעװעטַארעג ַא זיא רע זַא ,דנַאלטסע ןיא עיסימָאק-סגנושרָאפסױא

 ,םייהַא טרָאפ ןוא ַאגַאָאלק-ןברוח
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 : ןופ טלַאהניא
 גנוקיטעטשאב

 רעד זַא ,טימרעד טקיטעטשַאב עיסימָאק עשינַאקילבוּפער עשיטסע יד
 -עבלַאב שטיוועלעדנעמ רָאדָאעט רעגריב ,טנעמוקָאד םעד ןופ רעמיטנגייא
 -עיצַארטנעצנָאק ןיא ןענופעג ךיז טָאה ,ענליו טָאטש רעד ןופ יקסשיר
 רעד ןיא רעּפַאכרַאפ עשיטסישַאפ עשישטייד יד ךרוד טנדרָאעגנייא ,רעגַאל
 ,ַאגַאָאלק טרָא ןיא ,אלייק ףרָאד ,אאמקראב זיירק ןיא .ר .ס .ס רעשיטסע
 קירוצ טרָאפ ןוא גנוטכינרַאפ ןופ טעװעטַארעג קילעפוצ ךיז טָאה ןוא
 ,םייהַא ךיז וצ

 רעד ןופ רַאטערקעס רעכעלטרָאװטנַארַאפ
 : עיסימָאק רעשינַאקילבוּפער רעשיטסע

 רעאיא .א

 -עמַא םענעלָאװ ,םעיינ ַא ןעמוקַאב רעדעי טָאה ,ןשינעגייצ יד טָא ץוח ַא

 רעד .טלעג לבור 50 ןוא ןטעּפרַאקס ענעלָאװ ,עטוג רָאּפ ייווצ ,ץָאק רענַאקיר
 ןבעגעגטימ ןוא גוצ ןלעיצעּפס ַא טימ טגרָאזאב זדנוא טָאה ןילַאט ןופ טעטימָאק

 ךיז טימ טַאהעג ךיוא טָאה רעדעי .טייצ ךָאװ ַא ףיוא ןטקודָארּפ געוו ןפיוא

 | .ןטקודָארּפ עטיירגעגוצ ענעגייא ענייז
 יז ןופ לייט עסיורג ַא .דנַאלטסע ןייק ןעמוקעג ןענייז רעטנזױט ךס ַא

 ןיא שממ ,עקַאט ןוא .טנעמָאמ ןטצעל ןזיב טבעלרעד ןוא ןטלַאהעגסױא טָאה

 ,ןרָאװעג טנערברַאפ ןוא ןסָאשעצ ייז ןענייז ,העש רעטצעל רעד

 -רעדירב יד וצ קעװַא ,ןַאמ עכעלטע ,רימ ןענייז רעצרעה עטקיטולברַאפ טימ

 טנזױט ןבלַאהטרעדנַא רעכעה ןופ ךעלטשער יד ןגעלעג ןענייז סע ּוװ ,םירבק

 | .ןדיי רענווָאק ןוא רענליוו

 ייוװצ עקיזָאד יד ןיא סנבעל ליפ ױזַא ,טניירפ ליפ ױזַא ,עטנַאקַאב ליפ ױזַא

 ! טירבק

 לא, ןַא טכַאמעג םירבק ייווצ יד ייב ךיא בָאה ,ןרערט טימ ךיז קידנסיגַאב

 ,םישודק יד טימ טנגעזעג ךיז רעטרעװו עצרוק עכעלטע ןיא ןוא "םימחר אלמ

 ,רענעמ ןוא ןעיורפ ,סעמַאמ ןוא סעטַאט -- עטנעָאנ ערעייז ןופ ןעמָאנ ןיא

 ןעמוקרעהַא ןענעק טינ לָאמנייק ןלעװ עכלעוו ,רעדילגטימ-החּפשמ ןוא רעדניק

 ,םירבק ייז רַאפ ערעייט יד ףיוא ןגָאז שידק ןוא

 ןדיי עלעפייה םעד רעביא "םימחר אלמ לא, רעטצעל רעד ןעוועג זיא סָאד
 .ןנחלא קחצי 'ר ןופ ענוװָאק ןוא אטילד םילשורי -- ענליוו ןופ

 עכלעוו רַאפ ?סָאװרַאפ ,תונברק ליפ ױזַא ,טולב ליפ ױזַא !םלוע לש ונובר..

 ,סנבעל עקיטולבלופ רעטנזיוט ,רעטנזיוט יד ןיא רעהַא רימ ןענייז ןעמוקעג ? דניז

 .ןוחטב ליפ ױזַא ,גנונעפָאה ליפ ױזַא --- רעדניק ,ןעיורפ ,רענעמ עטנוזעג ,עגנוי
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 תורצ עטסכעלרעדיוש יד טבעלעגרעביא ָאד ןעמ טָאה רָאי םעד ןופ ףולרַאפ ןיא
 ,ָאד ןביילב םישודק יד .עלעפייה ןיילק ַא םוא ךיז רימ ןרעק טציא ןוא ,ןייּפ ןוא

 .קיביײא ףיוא טרָא םענעפרָאװרַאפ ,ןדמערפ ,ןטייוו ןיא

 יבגל קידלוש יו טליפעג ךיז רימ ןבָאה םירבק ייווצ יד ייב קידנעייטש

 לוצינ רימ ןענייז תובא-תוכז עכלעוו רַאפ ?רימ ןבעל סָאװרַאפ -- עקילייה יד

 ךיז טמעש ןעמ יװ ,םירבק יד ףיוא ןקוק וצ טמעשעג ךיז בָאה ךיא ! ןרָאװעג

 ןעגנַאגַאב הלווע עסיורג ַא ןעמעוו ןגעק זיא'מ ןעוו ,ןגיוא יד ןיא ןקוק וצ

 ןסירעגסױרַא ערעדנַא יד ןוא ךימ טָאה וויטָאמָאקָאל ןופ ףייפ רעפרַאש ַא
 ןענָאגַאװ יד וצ ןפיול ןזומ רימ זַא ,טנָאמרעד ןוא ןעקנַאדעג ערעזדנוא ןופ
 .ענליוו ןייק ןעגנערבקירוצ זדנוא ןלעוװ עכלעוו

 קיטשינ ַא -- ןַאמ טרעדנוה עקידכעבענ םוא ךיז ןרעק ,רעטנזיוט ליפיוזַא ןופ
 .לפייה ןגָאלשעצ ןוא ןכָארבעצ ַא ,לטשער

 עטעוװועטַארעג יד ןופ עטסיל

 :ןעיורפ ןוא רענעמ עקידנגלָאּפ ןענופעג ךיז ןבָאה סענָאגַאװ יד ןיא

 ;לאירתכ קחצי אקשטאלק (

 ;קחצי לאירתכ ַאקשטַאילק (2

 ; םייח םולש יקסווָאנרטצ

 { םייח ריאמ יקסלָאּפאניוט

 ;בקעי ןימינב ביורטניו (5

 ;םוחנ רַאזַאל יקסיײלַא 6

 ;השמ ןסינ קילָאנָא (4

 ;השמ ןימינב קילָאנַא (8

 ;ןמלז ַאינורג ַאקשיליקיפ (

 ! ןורא ַאינעג ַאקשיליקיפ (0

 } אבויל ָאריּפאש 1

 ןשונייב ףסוי שטיווָאניבַאר (2

 ; לדנעמ קחצי רענטַאר 3
 {יכדרמ םייח ןַאמבײל (4

 ;קחצי ןופ רעטכָאט ,(רעטסעווש סרעצלעמ) עדיא ןַאמבייל (5

 !(רָאטקָאד ןופ יורפ) ַאנװָאװל עילטַאמ לזדנעג 6

 ; (יורפ סָאריּפַאש) לחר ןייטשדלָאג 7

 : לאומש ןוָאקידָאצ (8

 :(רעטסעווש סעדירפ) עיסַאב ווָאקידָאצ (9

 ; יקסנַאשזוב ר"ד (0

 ;לאומש לדנעמ יקסשירעבלַאב 1

 (ןוז סלדנעמ) 1 רָאדָאעט יקסשירעבלַאב (2
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 ;(רעטסעוושיןקנַארק) קחצי ,לטיג גרעבסיליכדןָאדרָאג

 {המלש ,האל ןושטרעד

 ; ןבואר ,עטיג ןַאמדירפ

 { קחצי ,עדיירפ סַאלג

 ;סַאנָאי ,עלעדַא ץלָאהנירג
 !רָאי 14 -- סַאנָאי ,עילָאט ץלָאהנירג

 ;בקעי ,ןירעוועס רעלדייז ר"ד

 ;השמ םהרבא קינּפַאװ

 ; קיציא שטיװעיײסוװָא

 ; רַאזַאל ,ַאינעג ַאקצינעקלָא

 ךיז קידנטלַאהַאבסױא ,ךיז טעװעטַארעג) המלש לעבַא סעטיימ

 .:(םעדיוב ןפיוא ןטסַאק א ןיא
 ; יכדרמ סא

 ;םולש לארשי יקסניגרעשטַאק

 ןפיוא טעװעטַארעג ךיז עדייב עטצעל יד) ַאשירג שטיװעילעבַא

 ;(ךָאל ַא ןיא םעדיוב

 }עטָאנ בייל ץישּפיל

 ; בקעי עטָאנ טאילאמ

 ; ריאמ רָאדגיוװ רעגניזעלש
 ;ַארימ לעגרוט

 ; רעטסיגַאמ -- לחר לעגרוט

 | / ַאדיא לעגרוט
 ;קחצי ,עלייב שטיוװָאנָארַא

 + {קחצי ,המחנ שטיווָאנָארַא

 } סעזָאמ ,עייר דָארלעסקַא

 ; ןבואר ,ַארָאד יינאווזָארפזעב

 ו לאומש ,ַאטירַא שטיװעלעכַאי

 ; םהרבא ,היבצ ץכ

 }לארשי ,עיליצ ַאקסליּפַאק

 ; םייח ,המחנ רעטכיל

 ; םוחנ ,ענייש סודיּפַאל

 { חנ ,עוויר טעבַאמ

 1 לאומש ,עװַאלס ןָארטַאּפ

 !(ןַאמדירפ) םהרבא .,ַאבויל ָאריּפַאש

 ;קחצי ,ַאילוי ץייט

 ; השמ ,ַאידַאנ ץייט

 ; שוווייפ סעדנָאר

 ; גרעבדלָאג

 ; םהרבא ןימינב יקציוװָאכַאיל

 ;(רָאי 13 ,ךעלרעדירב ייווצ) ןמלז יקציװָאכַאיל

 ;השמ םהרבא קינװָאטנָאג

 ; עינַאה ּפָאקסייװ
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 { עּפיל ,עזָאר דניקלעז

 ;םהרבא ,הקבר טילעַארזיא יכרַאז

 ; עיסעֿפ יכראז

 {ןועמש ,היח קישטשָאמַאז

 } קחצי ,םהרבא ןָאסנָארַא

 ; ףסוי ,קירנעה םיובלעפּפָא

 ; ארזע ,קירנעה יקסניזדעבָא

 ; דוד ךָארב

 ; םהרבא ,קלאפ טטיווָאבראד

 ; םהרבא רעזייל םאנישזד

 ;לואש ילתפנ לעססאק

 ; ףסוי שטיװָאטסָאמ
 ; שטיװעשוטַאמ
 ; המלש לואש יקצאלס
 ; לטָאנ ןָארַא רעטסוש
 ; עקלָאק יקסנַאזוד
 ; לאומש ןיקּפַארד
 ;ענװָאק ןופ ,שריה יקסנַאילעּפַאק
 ; ענווָאק ןופ ,עדניה קעצעמ
 ;ענװָאק ןופ ,רָאי 14 ;עיַאש שטיװעשוטַאמ
 ןייק טקישעגסױרַא רעטָאּפ םעד !ןַאשלָא ןופ ,עניד דניקסיז
 טריפעגסיורַא ףיש ןטימ ןוא ,אדערע ןייק רעטומ יד ,עגיר
 | ,ידעגַאל ןופ
 ;ןַאשלָא ןופ ,עינעה יקסווָאלזָאק
 ;ןַאשלָא ןופ ,רתסא שטיוורוג
 ; ענוװָאק ןופ ,ַאדיא ַאקסוװָאקיילימ
 .ָאטעג רענוװָאק ןופ ,והילא זנַאג

 ןעוועג ןענייז ןענָאגַאװ יד ןיא .ןָאזרעּפ 87 םורַא טמענ עטסיל עקיזָאד יד

 ןוא רעטרע ערעדנַא ןופ טעװעטַארעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןָאזרעּפ עקינייא ךָאנ

 םעד טכַאמעג ןבָאה יז ּוװ ,ַאגַאַאלק ןיא זדנוא וצ טכַארבעג ייז טָאה .ד.וו.ק.נ יד

 ' .עטעװעטַארעג עלַא ןופ טקנוּפלמַאז ןלַארטנעצ



 זנַאלטסע ןיא ןרעגַאל יד ןופ המישר

 יקאס (4 עמרוגיליא 41

 יקסאס (5 ידאווא (2
 5 אדעדע (6 :ןירָאא 6
 ַארָאשטעּפ ץליפדלָאג 64
 אדנוק טרָאּפ (8 1 ירַאװיַאו (5
 עקטוּפ (9 2 ירַאװיַאו (6
 "ַאגַאַאלק (20/ | 1 ינָאקייװ (
 'ן ילָאיװיק (1 2 ינָאקיװיװ (8
 2 ילָאיװיק (2 גרעבנעזיו (9
 ַאװָאטסרעק (3 * יװַאי (0
 * יימארוק (4 "ידעגַאל (1
 יורעפ (5 * עוורַאנ (2
 ַאדנָאס (3

 :ןעגנוקרעמַאב

 ,עטלַא ,ןדיי 42 ןופ עּפורג ַא ןבילקענּפָא ָאד טָאה ןאמטאב ר"ד .ןירַאזא רעגַאל 4

 םעד ןבעגעגוצ ייז וצ .ץיה ןיא ןגעלעג ןענייז עכלעוו ,יד ןוא ,עקנַארק ,עכַאװש

 ןיא; טקישעגקעװַא יז טָאה'מ ןוא ,קינשטור ר"ד -- טסילוקָא ענליוו ןיא ןטנַאקַאב

 .טכַארבעגמוא עלַא ייז ןעמ טָאה געוו ןפיוא ."רעגַאל ןרעדנַא ןַא

 ןטעברַא .יראווייו ןופ רעטעמָאליק 20 ןענופעג ךיז טָאה רעגַאל רעד .יװַאי רעגַאל

 ,אילאט עיצנַאטס רעד ףיוא ןעמ טגעלפ

 ןעמוקעגמוא ןגרָאמ ףיוא ןענייז ןדיי עטעװעטַארעג 74 טרָאד יד ןופ .ידעגַאל רעגַאל

 ייווצ :ןָאזרעּפ 11 עקידנגלָאפ ןבילבעג ןענייז ןבעל םיײב ;62 --- ַאגַאָאלק ןיא

 ,ביורטנייוו ,יקסלָאּפָאנירט ,(ןוז ןוא רעטָאפ) סיקסשירעבלַאב ייווצ ,קילַאנַא רעדירב

 .ןירעמ ןוא ַאקצינעקלַא ַאינעג ,ןײטשוַאלב ,שטיוָאניבַאר ,שטיווונועמיש

 י"גדוי ןופ דילגטימ .וועג רעד ןברָאטשעג ערעדנַא ןשיװצ ןענייז עװרַאנ רעגַאל ןיא

 -- קנַאב סעשטיווָאמינוב ןופ רָאטקעריד .וועג רעד ןוא ,ןַאמכוג .שזניא -- טַאר

 .קושאק

 .ןַאמלָאד עמריפ רעד ןופ ןטכַאש יד ןיא ןייג ָאד טגעלפ טעברַא יד .אדערע רעגָאל

 - ,טפַאנ ןוא ןיזנעב ןעמוקַאבסױרַא -- ןייטש ןימ ַאזַא -- ץעינָאלס ןופ ןעמ טגעלפ ַאד

 ןעמ טָאה עיצַאוקַאװע רעד רַאפ .ףיט רעד ןיא רעטעמ 60 ןעוועג ןענייז ןטכַאש יד

 ןבָאה ָאד .ןעקנורטרעד ךיילג םיא טָאה'מ רעבָא ,טכַאש ןטייווצ ַא טקיטרַאפעגסיוא

 רָאנ ,ןסע םוצ טוג טַאהעג ןבָאה עקידנטעברַא-רעװש יד .ןַאמ 1800 ייב טעברַאעג

 יכרוד ןעועג רעטעברַא יד ןענייז קידנעטש -- טייקיצענ יד ןעוועג זיא ןטסרעטיבמַא

 ,טקייוועג
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 ןוא רענעמ 40 ןרָאװעג טכַארבעג ַאגַאָאלק ןייק ןענייז הטיחש רעד ןופ גָאט ןיא 6
 -- יײיז ןשיװצ .ןענַאד ןופ ןרָאװעג טקישעגסױרַא 'רעירפ ןענייז עכלעוו ,ןעיורפ 0
 רעייז ןופ .א .א שטיוועשּוװייפ עייר ,סעדנאר ,שטיװָאקשומש ר"ד ,םאר ַאשימ ר"ד
 .ןַאמ 5 טעװעטַארעג ךיז ןבָאה עּפורג

 ,ןרעגַאל עלַא ןופ רעקנעה:טפיוה ןוא רָאטקָאדיטּפױה רעד .ילָאיװיק ןופ רעגַאל .?

 ,שטיװעילעּפעצ לארשי -- ןטסטלעירעגַאל םעד ןבילקעגּפָא ָאד טָאה ,ןאמטאב ר"ד

 ןריזינַאגרָא טקישעגקעװַא ייז ןוא ןדיי 40 ךָאנ ןוא יקסיײװָאקלָאװ ר"ד םעד םיא טימ

 ןגעו טּפַאכעג טינ ,השעמיתעשב ,ךיז טָאה רענייק ."טראֿמ אל, רעגַאל םעיינ ַא

 עלַא ײז ןעמ טָאה געו ןפיוא .(טױט :שיזיוצנַארפ ןיא) "ראמ ַאל; ןופ שטייט םעד

 | .טכַארבעגמוא

 טימ טעגרהרעד ,קיטנעהנגייא ,ָאד טָאה טנעג רעטעטינַאס רעד .יימארוק רעגַאל 8
 .עקריק ַא טימ ןדיי 21 לָאמניײא

 ַאגַאַאלק ןופ רעדרעמ יד

 ;רעדרעמ רעכעלרעהפיואמוא ןוא רָאטַאגערגעסיטּפױה רעד -- ןאמטאב ר"ד

 ; גרעבנעטור ןימרַא -- רעריפירעגַאל רעטשרע

 ; רעדרעג רעריפמרוטשרעבָא -- רעריפ-רעגַאל רעטייווצ

 ; קאב רעריפרַאשרעבָא -- רעריפירעגַאל רעטירד

 ;עלרעוו -- רעריפרַאשרעבָא -- רעריפ-רעגַאל רעטרעפ

 .עדראב רעריפרַאשרעטנוא -- רעטעטינַאס !

 : טריֿפעגכרוד ןבָאה עיצקַא עקיטליגדנע עטצעל יד

 ; עלרעוו -- רעריפרעגַאל

 ; ןזייאנערב -- רעריפמרוטשרעבָא -- ןרעגַאל עשיטסע עלַא ןופ רעריפרעגַאל-טּפױה

 {עצרַאװש -- דנַאלטסע ןיא ןרעגַאל עלַא רעביא ץַאזנײא-סטעברַא ןופ רעריפ

 | ; ןאמטאב -- רָאטקַאד-טּפױה |

 ןאמלאצ סקַאמ --- רעריפרַאשטּפױה

 סנעג רעריֿפרַאשרעטנוא -- רעטעטינַאס

 ,ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא

 -עגסיואךביוא יד ץוח ַא ,טרעהעג ןבָאה רעגעלש ןוא רעקינייּפ עקידנעטש יד וצ

 ןופ ןעדראשזוד לָארַאק :ןפַאהסמלעהליװ ןופ טַאקָאװדַא ןַא ,עכאטש טרוק -- עטנכער
 | .ַא .א ןַאמצייוו עגניא -- עקשטייד יד  ןעכַאַא
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 ענליוו ןיא תורות-ירפס עטעדנעשעג ןופ היוול
 ךעלסעגיָאטעג יד ךרוד תונורא יד טגָארטימ

 ףיוהלוש ןפיוא ,זיולק סנואג ןיא גנַאגנײרַא םייב דּפסה
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 ,ענליוו ןיא רָאטקעּפסניאיקיײטּפַא סלַא ,יקסשירעבלַאב .מ .גַאמ רַאפ גנוקינײשַאב

 .גנואיירפַאב רעד ךָאנ
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 ָאטעג רעשודָאל
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 ָאטעג סָאד ךרוד טייג סָאװ ,שטייד ןדעי ןסירגַאב ןגעוו גנונדרָארַאפ
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 ײצילָאּפ רעשידיי רעד ךרוד ןעמענרעביא ןגעוו טנעדיזערּפ-ײצילָאּפ ןופ גנונדרַארַאפ

 .ןסָאלשעג טרעוו ָאטעג סָאד ןעוו גָאט ןיא ,1940 לירּפַא ןט"ס0 ןופ -- ָאטעג ןיא ךַאװ יד
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 ךיז ןצונַאב סָאד טרעוװרַאפ עכלעוו ,דנַאלסױא טימ ץנעדנָאּפסערָאק-וװירב ןגעוו גנונדרָארַאפ

 ,שיערבעה ןוא ָאטנַארעּפסע טימ |
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 ָאטעג רעשזדָאל ןיא המישר-רעטעברַא
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 קרַאמ 1 -- ָאטעג רעשזדָאל ןיא טלעג
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 -עביעגרש;
 .םירע ,רלת)

 גאס שא יא
 | = הרשא הוה
 -הותי תא בו
 ר ףבשת

 - א

 / ןֿפףברקביה

 הוה הא וֹנת 4
 - ץורמשת רומש ה
  ףוצרשאויקזו וויִת
 = ,ר"כ בטיי ןעמכ/
 - ,/ סוחי ץביעגרשז
 "עי
 וי יי

 תוהי תוצ רֶל

 תלרּפכ
 , יטעמרַאּפ ענעטינשעגסיוא ןַא

 -הרותירפס ַא ןופ עװשעדָאּפ
 .העירי



 ןקישקעװַא םייב ,ןַאב רעד ייב ,ָאטעג רעשזדָאל ןופ "שאר, רעד ,יקסווָאקמור

 ץיוושיוא ןייק ןדיי טרָאּפסנַארט ַא
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 ןלױּפ ןזָאלרַאפ ןרַאפ ,טמַא עיצַאירטַאּפער ןשהכולמ ןופ .ב .מ .גַאמ רַאפ גנוןקינײשַאב
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 ךיל ןוא טרָאװ ןיא ,ָאטעג רענליוו םעד טעמדיוועג ,טנווָא

 .זעג

 עגיל רעד ןופ לַאז ןיא ,טנוװָא 7 ,1946 ארעמ רעט-28 ,קיטשרענַאד)

 (26 ַאינדָאכַאז ףיוא

 רעלַארטנעצ רעד ןופ טניירפ,

 "עיסימָאק רעשירָאטסיה רעשידיי
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 עזדָאל -- ןלױּפ ןיא

 : ס ַא ר ג ַא ר פ

 לייט רעטשרע

 ,ןיבור ארָאד טריטיצער -- (קילַאיב .נ .ח) "ןענייוו רימ ךיז טסולג,

 עסיז ,ןָאסנערעס השמ ,ןיבור .ד ןעגניז --- (ןָאספלָאװ .ל) "ענליוו ,ענליוו,

 .שטיווָאקשרעה

 ןעמ טגעלפ רעדיל יד טימ זַא ,טרעלקרעד ןוא טנפע -- יקסשירעבלאב .מ .גאמ

 .ענליוו ןגעוו טדער .ָאטעג רענליוו ןיא סעימעדַאקַא ,ןטנוװָא ענעדיישרַאפ ןביוהנָא טפָא

 ;עקידעבעל ןייק טינ יו ,ָאטעג ןיא סנטָאש יוװ ןייגמורא ןנעלפ ןשטנעמ
 טָאה יז סָאװ ,"סנטָאש, דיל סלַאטנעזָאר ןעגניז טעװ ןיבור ארָאד ןיטסיטרַא יד

 .ץפה הרוּפצ -- ריװַאלק םייב .רעטַאעטיָאטעג רענליוו ןיא טריפעגסיוא ךיוא

 ןיא עיצקַא רעדניק רעד ןופ גָאטרָאי רעד ןלַאפעגסיוא זיא ןטכענ .רעדניק

 ןרָאװעג טניױשעג טינ זיא רענייק ."םילייק , ןוא .ּפ.ק.ה ןופ ןרעגַאל יד

 רענליו רעד ,טנָארּפ ןפיוא קידנעייז ,ןבירשעגנָא טָאה רעדניק יד ןגעװ דיל ַא

 .דיל םוצ קיזומ יד טסַאפרַאפ ךיוא טָאה סָאװ ,קיניװטַאב דוד

 ,רָאטױא רעד -- ריװַאלק םייב :ןָאסנערעס ןעגניז טעװ

 טעװ ןדיי רענליוו יד ןופ טסעטָארּפ ןליטש םעד -- ? ןייז יוזא סע ףראד יצ

 .ץפח .צ --- ריװַאלק םייב .ןָאפנערעס 'ח דיל ןיא ןבעגרעביא

 .ווו טסווװעג טינ ךָאנ טָאה ןעמ ,ןעננאגעג ןרָאלראפ ןענייז רעטנזיוט
 ןבָאה ןעיורפ ,ןעיורפ ערעייז טכוזעג ןוא ןעגנַאנעגמורא ןענייז רענעמ
 :טּפָאהעג ,רענעמ ערעייז טכוזעג

 ץעסיז ןירעגניז יד ןעגניז טעװ ,יקסניגרעשטַאק .ש ןופ "גנילירפ, .נ .א דיל סָאד

 .שטיװַאקשרעה
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 לאטנעמולב ןמחנ יח .ָאטעג רענליוו ןיא רָאלקלָאפ רעשידיי רעד ןעועג זיא ךייר

 ,רָאלקלָאפ ןקיטולב םעד טָא ןגעװ זילַאנַא ןצרוק ַא ןבעגרעביא טעוו |

 ! םינ לָאמנייק רימ ןלעוװ ןסעגראפ ךיד ,ָאטעג

 .ןיבור ארָאד ןריפסיוא טעװ ,דיל ַא סעדיורב

 לייט רעטייווצ

 זדנוא רע טעװ ,ןרעגַאל עלַא ןוא ָאטעג רענליוו סָאד טכַאמעגכרוד טָאה לעטפעש יח

 .ןקורדנייא ענייז ןבעגרעביא

 .גנונעפָאה טימ ןעמאזוצ ןעגנאגעג קידנעטש זדנוא ייב זיא רעיורט

 .ןָאםנערעס 'ח ןעגניז טעװ "יירד ,ייווצ ,סנייא וצ , ; דיל סלַאטנעזָאר

 םיורג .רעדניק ןייק ןוא ןעיורפ ןייק טניושעג טינ ןבָאה ןשטייד יד

 .רעצ רעד ,קיטייוו רעד ןעוועג זיא

 .ןעיורפ, דיל םעד ןיא ,אניבור 'ח ןעגניזסיוא ךייא טעוװ רעצ םעד

 ."דניק ןייד טפור ךיד ,דניוושעג םוק רעטייר,
 טעװ ,ןיקסניגרעשטַאק ןופ "רעליטש ,רעליטש, גנונעפָאה ןוא ןייּפ ןופ דיל סָאד

 .ןיבור יח ןעגניז

 ָאטעג ןיא ןבעלירענַאזיטרַאּפ ןופ ןטנעמגַארפ ןבעגרעביא טעװ יקסניגרעשטאק יח

 . ,דלַאװ ןיא ןוא

)5 

)6 

 .ןָאסנערעס יח ןעגניז טעװ גרעבנטמיוו קיציא ןגעוו דיל ַא

 -ַאקשרעה ,ןיבור ןעגניז ןלעװ ָאטעג רענליוו ןופ רעדיל-רענאזיטראּפ
 | .ןָאסנערעס ןוא שטיוו
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 טייקיטעט עכעלטּפַאשלעזעג

 21,6.1941 ,ָאטעג -- טַאטשנַאמציל

 1 לָאקַָאט ָארּפ

 ןעמוקעגרָאפ טנייה זיא ,26 עשיוַאז ,שטיװָאקשָאמ השמ 'ה ןופ גנוניווו-טַאוװירּפ רעד ןיא

 רבח ,טַארקָאמעד םענעברָאטשרַאפ ןופ קנעדנָא םעד טעמדיוװעג עימעדַאקַא-רעיורט יד

 | . .ןַאמצייוו ףסוי .וװדָא
 ןופ דניירפ ,םירבח -- ןשטנעמ טימ טקַאּפעג זיא שטיװָאקשַאמ רבח ןופ גנוניווװ יד

 ,םענעברָאטשרַאֿפ

 עימעדַאקַא-רעיורט יד ןַאמדלָאג רבח טנפע ,טייקליטש רעלופ ַא ייב ,.מ .ג 5 טקנוּפ

 | ; רעטרעוו עקידנגלָאפ טימ

 ןברָאטשעג עשרַאװ ןיא זיא 36 םעד זַא ,טכירכַאנ עקירעיורט ַא ןטלַאהרעד ןבָאה רימ

 רעשזדָאל רעד ןופ סעזערּפ ,ןליױּפ ןיא דנַאברַאפ-רעקרעװטנַאה ןופ .ק .צ ןופ רעציזרָאפ רעד

 טימ םענעברָאטשרַאפ םעד ןרעַאב ןלעוװ רימ .ןַאמצייוו ףסוי .וודַא רבח ,ײטרַאּפ-סקלַאפ

 .ןגייושליטש טונימ ַא טימ ןוא רעטרע יד ןופ ןייטשפיוא

 : םירבח עקידנגלָאפ םוידיזערּפ ןיא ןייא טנדַאל ןַאמדלָאג רבח

 ןַאמײנ ל ( שטיװָאקשַאמ השמ 4

 ידַאלב (8 יקציּפעשק (2

 ךלעפניש ( שטיווָאקװעל 43

 שטיװָאקסָאי 0 ןַאמסָארג 4

 שטיוורוה .שזניא 1 ץנימרעפק (5

 פאל .שזניא (2 ןָאר (6

 םענעברָאטשרַאפ ןופ עיפַארגָאיב יד עטלמַאזרַאפ יד רַאפ רָאפ טנעייל ןַאמדלָאג רבח
 .ךורבסיוא-גירק םוצ זיב טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןייז ןופ גנַאג םעד רעביא טיג ןוא

 .שזניא ,שטיװָאקסָאי ,יקציּפעשק ,שטיװָאקשָאמ ח"ח יד ןטלַאהעג ןבָאה סעדער-רעיורט
 -רעיורט יד ןוא עמַאנפיוא עשיפַארגָאטָאפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא ףוס םוצ .א .א שטיוורוה
 .ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא עינָאמערעצ

 טעטימָאק רעקידנעטש ַא ןרָאװעג טלייוועג ןַאמדלָאג 'ח ןופ גַאלשרָאפ ןפיוא זיא ןַאד
 ,ָאטעג ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ ןגַארפ עלַא רעביא ןכַאװ לָאז סָאװ ,םירבח 7 ןופ

 | : ח"ח יד ןרָאװעג ןענייז טלייוועג
 -ָאקוװעל (6 ,ידַאלב (5 ,ץנימרעּפוק (4 ,יקציּפעשק (3 ,שטיװָאקשָאמ (2 ,ןַאמדלָאג (}

 .ןַאמסָארג (7 ,שטיוו
 .ןרָאװעג ןסָאלשעג גנולמַאזרַאפ יד זיא םעד טימ

 1941 ינוי ןטס21 ןופ 1 רעמונ לָאקָאטָארּפ םוצ

 רעשידיי רעד ןופ רעדילגטימ עוויטקַא ענעזעוועג ןענייז ןעמענ עטנכערעגסיוא עלַא יד
 -- שטיװָאקשָאמ השמ :ןענייז ןעמענ יד .שזדָאל ןיא יײטרַאּפ-סקלָאפ רעשיטַארקָאמעד
 ;רעקרַאפידָאר -- ןַאמסָארג ; רעלשיט -- שטיווָאקװעל ; רעבעוװ -- יקציּפעשק ; רעבעוו
 ביל ;ןעזָאר ;רעקעב -- ץנימרעּפוק ;שטיוורוה רעינישזניא ; שטיװָאקסָאי ; דלעפנייש
 .ּפַאל רעינישזניא ;ידַאלב ;"םחל ןתונ; ךיק רעד ןופ רעטלַאװרַאפ --- ןַאמיינ
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 7,7,41941 ,ָאטעג -- טַאטשנַאמציל

 ,ץנימרעּפוק ,ידַאלב ,שטיװָאקשָאמ ,ןַאמסָארג ,יקציּפעשק ,ןַאמדלָאג : עקידנזעװנָא

 | : גנונעדרָא-גָאט

 ;טעטימָאק ןופ גנוריאוטיטסנָאק (

 ;טכירַאב (2

 : עיסוקסיד (3

 ,ןעמעלבָארּפ ענעדישרַאפ (

 רעד ןופ ןרעװ טלייװעג לָאז רעציזרָאפ רעד זַא ,סױרַא ךיז טגָאז שטיװָאקשָאמ יח
 רענדער רעד .ןטעברַא ךעלטפַאשלעזעג ןליװ סָאװ ,ָאטעג ןיא זיא סָאװ ץנעגילעטניא
 ןבָאה ןוא ןטעברַא ןליוװ סָאװ ןטנעגילעטניא עגנוי גונעג ָאטעג ןיא ָאד זיא סע זַא ,טגָאז
 ,טרָא ןייק טשינ

 .גנוציז רעטייוצ רעד ףיוא ןלייוו ןעמ לָאז רעציזרָאפ ַא זַא ,טגָאז יקציפעשק רבח
 .ןטעברַא ליװ סָאװ ץנעגילעטניא רעד טימ ןכערּפשעג ןריפכרודַא לָאז ןעמ

 ףעײז ןייז ןעמ זומ ץנעגילעטניא רעד טימ זַא ,סױרַא ךיז טגָאז ןַאמדלָאג רבח
 .עוויטַאריּפסנָאק ַא זיא טעברַא רעזדנוא לייוו ,קיטכיזרָאפ

 ךָאװ ַא ףיוא רעציזרָאפ ןופ ןלייוו סָאד ןגיײלוצּפָא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ףוס םוצ
 .ןָאזרעּפ עקידנעסַאּפ ַא ןעניפעג ןלעװ רימ זיב ,טייצ

 :ןרָאװעג טלייוועג ןענעז סרעציזרָאפ-עציװ סלַא

 ידַאלב (2 ,שטיװָאקשָאמ (}

 ןַאמדלָאג -- רַאטערקעס
 ץנימרעּפפק -- רעריסַאק
 יקציּפעשק -- סםָאנָאקע

 :טכירַאב .2

 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,עימעדַאקַא-רעױרט יד :טכירַאב ַא ּפָא טיג ןַאמדלָאג רבח

 טירבח ךס ַא ָאד זיא סע .ָאטעג ןיא םשור ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה ,שטיװָאקשָאמ ייב
 טָאה ןעמ סָאװרַאפ ,זייב זדנוא ףיוא ןענייז סָאװ ,םענעברָאטשרַאפ ןופ רעקיטַאּפמיס ןוא
 לַאקָאל רעד לייו ,ןכַאמ טנעקעג טשינ רעבָא סָאד ןבָאה רימ .ןדַאלעגנייא טשינ יז
 ,גנע וצ זיא

 רעבָא ,עימעדַאקַא עטייוצ ַא ןריזינַאגרָא לָאז ןעמ :רָאפ ןגייל ןוא ןעמוק םירבח
 ,טרעדנעעג ךיז טָאה עגַאל עשיטילָאּפ יד לייוװ ,ןכַאמ ןזָאל טשינ סָאד ךיז טעו סע
 טרעוו סע .ןסַאגלָאטעג יד ןיא ןליפ טוג ךיז טזָאל דנַאלסור טימ גירק יד ןכערבסיוא סָאד
 .עימעדַאקַא ןייק ןכַאמ וצ טשינ ןסָאלשַאב

 ןבלעז ןפיא טשינ רעבָא ,גנוציז ַא תבש ןדעי ןפור וצ ןסָאלשַאב טרעװו סע .ס 9
 ,טרָא

 .ןסָאלשעג גנוציז יד זיא םעד טימ

 רַאטערקעס -- ןַאמדלָאג .מ (-
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 20,7,1941 ,ָאטעג -- טַאטשנַאמציל

 3 לָאקָאט ַא ר פ

 .ידַאלב ,ץנימרעפוק ןזָאר ,יקציּפעשק ,שטיװָאקשָאמ ;ַאמדלָאג : עקידנזעוונָא -

 ; גנונעדרָא-גָאט יי

 ;טכירַאב (
 ; ךיק-סקלָאפ ַא ןפַאש ןגעו (2

 ןעמעלבָארּפ ענעדישרַאפ (2

 םיובסונ .,ּפָארּפ טימ ךערּפשעג ַא טריפעגכרודַא טָאה רע זַא ,רעביא טיג יקציּפעשק רבח
 -לעזעג טימ שטנעמ רערעטלע ןַא זיא םיובסונ ,פָארּפ .ץיזרָאפ םעד ןעמענרעביא .ןגעוו
 .העג ,יקסװעשָאטלָא-םיובסונ .דער ןופ רעדורב רעד זיא רע .קיטקַארּפ רעכעלטּפַאש
 ןיא רעטייל סלַא קיטעט טציא .46--8 עקסרָאמָאּפ ,לוש-רעקרעװטנַאה רעד ןיא רָאטקעריד/
 .ָאטעג ןיא ןדיי ןופ ןטסעטלע םייב טַארעפעריסגנודליב

 ,טכירעגדָאטעג ןיא רעטכיר טציא ,ּפָאקסיײװ .ב .וודַא טימ טדערעג טָאה ןַאמדלָאג רבח
 זיא רעכלעו שטנעמ רעגנוי ַא - ןַאמצײװ .ודֲא 'ח םענעברָאטשרַאפ ןופ .דניירפ .וועג
 - ,רעציזרַאֿפ ןרעוו וצ םיכסמ

 .ודַא ןוא סעזערּפ סלַא םיובסונ ,ּפָארּפ ןכַאמ וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ףוס םוצ |
 ,רעציזרָאפ סלַא ּפָאקסיײװ .ב

 ,ןרָאװעג ןטָאלשעג גנוציז יד זיא טייצ רעטעּפש רעד בילוצ = |

 ןַאמדלָאג .מ (-פ

+ 

 ןויטקַא םעד ךרוד ָאטעג ןיא ןבירשעג ,עלעניגירָא ןענייז ןלָאקָאטָארּפ 3 יד
 גנואיירפַאב רעד ךָאנ .(שזדָאל ןיא טנייה טבעל) ןַאמדלָאג .מ 'ח רעוט-יײטרַאּפ
 רימ ןוא ָאטעג ןיא שינעטלעהַאב ַא ַא ןופ ןטנעמוקָאד יד ןעמונעגסױרַא רע טָאה
 | | .ןבעגעגרעביא יז
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 יצ ןגעװ טכידַאב ַא ןבענּפָא  םיא ךעל |עהענ
 נש | עדייב ןבָאה .טגװָא ןיא טעּפש ,ץלַא | 7
 אה יי יי :לעפ
 : : | :רַאט

 ו '| עטס: :
 רּפ .|ןוא
 ליג ךיא
 :ש.| ,דובנ
 רק :עפוו
 יױ .עטוט

 נש ראפ

 וה א

 ;ןפ ,ענלי '
 וא עשיר
 טד | :עדיז

 יט ןיא
 יד עּפש
 ענייז

 על .עגנוי

 יי: וקצולורפ תנ ףֹווא לטרַאק ָאטַאטסעג ,סָאד | ןעװע

 עד | :עװ ,שטיװָאבשזרעו .ןוא ,טנגעזעג ריז
 נמ| טבעלעג ןַאד טָאה'ס החּפשמ סנעמ

 ענליוו ןיא ָאּפַאטסעג רעד ייב ,יקצולירפ חנ ןופ לטרַאקיעיצַארטסעיער סָאד

 --ייר רעטסלטימ ןיא ,סטכער רעטירד .ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןטסיקלָאפ עכעלטנגוי עפורג ַא

 (1941 טסוגיוא ןט6 םעד טריפַארגָאטָאפ) - .ןַאמדלָאג .מ ,טסיקלָאפ רעויטקַא רעד



 1936 ינוי 1 -- יַאמ 31 ,עשרַאװ טַארטָאטש ןופ לַאז ןיא ,ןלױּפ ןיא סערגנָאק-רעקרעװטנַאה רעשידיי רעטיפ

 ,רבחמ רעד -- לַאז ןופ רעטנעצ ןיא ,ייר רעטירד רעד ןיא רעטשרע רעד
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1942 -- 1945 -- 65 

 -תיב רענַאטלרַאק ןפיוא טנעמונַאמ-קנעדנָא םייב הרכזא .1965 לירּפַא ןט25 םעד ,קיטנוז
 םוצ ןֹוא ,עשרַאװ ָאטעג ןיא דנַאטשפיוא ןופ גָאטרָאי ןט22 םֹוצ -- ןרובלעמ ןיא םלוע
 רעד -- יקטשירעבלַאב .מ .גַאמ :ןָאּפָארקימ םייב .גנואײרפַאב רעד ןופ גָאטרָאי ןט0

  ,דנַאברַאפירעלטעצַאק ןופ טנעדיזערּפיױרע ןוא רעדנירג
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 רעדליב-החּפשמ

 ,1933 רעמוז ,ענליוו ,עלָאקָאטנַא ןיא עשטַאד ףיוא

 ,ךעלקיגייא ייווצ יד טימ ,ה"ע עביל רעטומ יד טציז לוטש-גיוו ןפיוא .רבחמ רעד -- סקניל

 .עיוויא ןופ ,ללה רעדורב רעד ,סטכער .הרובד ןוא ָאעט
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 1922 רָאי ןיא ַא ,רבחמ רעד
 י

: 

 ,טעטיסרעווינוא רענליוו ןופ טנעדוטס סל



 ט ר ָאווכ ַָאנ

 -טלעוו רעד ךָאנ רָאי 20 רעכעה יד ךשמב : טניירפ ךימ ןגערפ

 -רַאפ ןענייז ,קלָאֿפ רעזדנוא ןופ לטירד ַא ןופ םוקמוא ןוא הטיחש

 ןתודע-תייבג ,ןעגנולדנַאהּפָא ,רעכיב ןופ ןלָאצ עסיורג ןרָאוװעג טכעלטנפע

 ,טייל-רעטילימ ןופ ןרַאומעמ ,ןעגנורענירעד ,ןסעצָארּפ עקילַאצמוא ףיוא

 -לײטנַָא ,רעדרעמ עויטקַא ,תונברק ענעבילבעג-ןבעל ןופ ,ןטַאמַאלּפיד

 סָאו ָאט -- רעטייו ןוא רעטייוו יױזַא ןוא תוטיחש יד ןיא רעמענ

 עצַארּפ יד טניול יצ !ךוב יינ ַא ןעגנערב ךָאנ ןעק ןסעיינ ַא רַאֿפ

 ןעמ ןעק ןסעיינ ןייק רעמ ,ץלַא ןיוש ןסייו רימ !ןטסָאק יד ןוא
 ןבָאה ,קיניײוװ זיא סָאד ביוא ןוא ! טנגונעג סע .ןגָאז טינ זדנוא ןיוש

 י"םשוידי,, /"ָאוװיי, : יו ,ןטוטיטסניא עשירָאטסיה עשידיי יד ןיא רימ

 טימ ןוויכרַא עקיזיר .א .א קרָאי-וינ ,זירַאּפ ,עשרַאוו ,םילשורי ןיא

 ! גונעג .ןלַאירעטַאמ עטכעלטנפערַאּפ טינ ןוא עטעברַאַאב טינ ךָאנ

 סע .קיטכיר זיא טגָאז ריא סָאוװ צלַא : טניירפ יד ךיא רעפטנע

 ןיא ,ןרעגַאל-עיצַארטנעצנַָאק ןיא ,סָאטעג ןיא ןעוועג זיא'מ .טמיטש

 -לעוו ןוא רעדלעפ ןיא ,עקנַאזיטרַאּפ ןיא ,סרעקנוב ןיא ,ןרעגַאל-טיוט

 טניווועגייב ךָאד טָאה רענעבילבעג-ןבעל רעדעי רעבָא .קיטכיר ,רעד

 זיא גנוריסַאּפ עבלעז יד ןוא ןייא וליּפַא ןוא .ןדָאזיּפע ענלצנייא זיולב

 ןענייז טָא .ןֿפוא ןקיטרַאנדישרַאפ ַא ףיוא ןרָאוװעג טבעלעגכרודַא ךַאד

 ןוא תונברק ךס ַא ןברָאטשעגּפָא קיטייצירפ רָאי 20 רעכעה יד רַאֿפ

 סָאוו ,ןעגנובעלרעביא ערעייז םירבק יד ןיא קעװַא ןענייז ייֵז טימ

 .גנוטיײדַאב עסיורג ַא עטכישעג רעד רַאפ טַאהעג קפס ילב ןטלָאװ

 ,טקורדעג ןוא טלמַאזעג טציא ןרעוו סָאװ ,ןלַאירעטַאמ עלַא יד
 רעד וצ ןטנעמוקָאד סלַא תורוד עקידרעטייוו יד ןיא ןעניד ךָאד ןלעוו
 יז רַאפ ןלַאירעטַאמ ןענייז סָאד .ןברוח ןטירד רעזדנוא ןופ עטכישעג
 ס'ווָאנבוד ,ס'צערג עקיטפנוקוצ יד רַאפ ,רעקירָאטסיה עקיטפנוקוצ
 סָאד ןלעוו ייֵז .רעקירָאטסיה עשידיי-טינ ןוא עשידיי ערעדנַא ןוא
 ךָאנ ךיז טניפעג סָאװ -- לַאירעטַאמ עטקורדעג:טינ ןוא עטקורדעג
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 ,ןריגערגעס -- רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןיא ןוויכרַא עשהכולמ יד ןיא
 סָאד ןלעטשפיונוצ םורַא תורוד ןיא טשרע ןוא ןרילָארטנָאק ,ןכיײלגרַאֿפ
 ללכב טייהשטנעמ רעד ןופ הפוקת רעשיגַארט רעד ןופ דליב עתמא
 לעיצעפס ןוא ,רוד רעזדנוא ןופ בוח רעד .טרפב ןדיי זדנוא ןוֿפ ןוא
 צֹלַא יא ,רעייֿפ ןיא טקעריד ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ יד ןופ
 .ןביירשרַאֿפ וצ

 טרעוו עכלעוו ,עגַארּפ עטקיטייוועגנָא רעייז עטייווצ ַא -- טציא

 -ַאּפ טנעקעג ללכב טָאה יוז ַא יוו/ :ןגיוושרַאפ ללכב

 טָאה ױזַא יו "!:סענר ַאפ ַאזַא ןיא קילגמוא ַאזַא ןריס

 בֹורק -- ייז ןופ ,תושפנ ןָאילימ 18 ןופ קלָאֿפ ַא זַא ,ןריסַאּפ טנעקעג

 טבעלעג טָאה סע ןכלעוו ןשיווצ ,קלָאפ ַא ;עּפָאריײא ןיא ןָאילימ 9

 -ויא טרעבלַא -- רעטרעדנוהרָאי עטצעל יד רַאֿפ ןואג רעטסערג רעד

 -טלעוו ערעדנַא לָאצ עסיורג ַא טַאהעג טָאה סָאוװ ,קלָאפ ַַא } ןייטש

 ןייז ןיא טַאהעג טָאה סָאו ,קלָאֿפ ַא ;רעלטפַאשנסיוו עטמירַאב

 -ֿכעמ ,סעיצוטיטסניא-טלעוו עסיורג ,תורצוא עלעירעטַאמ עקיזיר ציזַאב

 ןוא ןעלביווש טגעלפ סע ןעוו טייצ ַא ןיא ,ןעגנוגעווַאב עשיטילַאּפ עקיט

 יו -- .וו.א.א ןצנערעפנַאק ,ןרָאפנעמַאזוצ ,ןסערגנַאק-טלעוו ןופ ןעלבירג

 ןעגנורַאפרעד-טלעוו עטסערג יד טימ קלָאפ ַאזַא זַא ,טריסַאּפ טָאה ױזַא

 טרימרַאֿפניא טינ יוזַא ,דנילב ױזַא ןייז לָאז ,תוטיחש ןוא תופידר ןופ

 טנעקעג סָאד טָאה ױזַא יו !םיא ףיוא טייג סָאװ לובמ  ַאזַא ןגעוו

 -טסבלעו ןופ סָאמ עטסנעלק יד טיירגעגוצ ןייז טינ לָאז סע זַא ,ןריסַאּפ

 ךַאד ןענייז ןרָאי עמַאזיורג ענעי ןיא ! המודכו גנוטער ,גנוקידייטרַאפ

 !טכַאמרַאֿפ ןוא ןסָאלשרַאפ (דנוא רַאֿפ ןעוועג םימחר ירעש עלַא

 א ,"טלעוו עשיטַארקַאמעד עיירפ,, ענעפורעג יױזַא עצנַאג יד ,עלַא

 ,ןיילא ןדיי ןליפַא ןוא .ןדייל ערעזדנוא וצ ביוט ןוא דנילב ןעוועג ךָאד

 לו ןבַאה סָאו -- םונהיגירעלטיה םעד אץוחמ ןעוועג ןענייז עכלעוו

 ! רעייפ ןיא ןעוועג ןענייז רימ ןעוו ,זדנוא ןעועטַאר וצ ידכ ןָאטעג

 עטסנעלק יד ,עיצַאמרָאֿפניא עטסנעלק יד טַאהעג ןטלָאװ רימ ןעוו

 ,רעבָא !טעװעטַארעג "סעפע, ךָאד ןעמ טלָאוו ,עיציזָאּפ-סגנוטער

 ףיוא !ןדיי ןופ סנבעל ךס ַא טײדַאב ךַאד טלָאו יסעּפע, רעד טָא

 רעריפ-טלעוו יד ןופ רענייק רָאנ ,ןענַאילימ טַאהעג רימ ןבָאה צלַא

 געמ ,ץענ-שזַאנַאיּפש ַא ןלעטשוצנייא ףיוא לכש סעד טַאהעג טינ טָאה

 וו -(עגרע עיצקַא-סגנוטער עניילק ַא שטָאכ ,סענרַאֿפ ןטסנעלק ןיא ןייז
 | .ןדיי ןעמענוצסיורַא ידכ
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 רענעי ןופ רעריפ עשידיי ענעפורעג יױווזַא יד ןבָאה טריטָאוקנַאב

 .טעברַא-ללכ עשידיי עצנַאג יד ייז טימ ,הפוקת

 עשידיי סָאד ןענַאטשעג זיא ןזָאלטכַאמ ןוא זָאלפליה ,טלמוטעצ

 ןגעקַאד .צנעטסיזקע ןייז ןופ עכָאּפע רעטסשיגַארט רעד ןיא קלָאֿפ

 טימ שיטַאמעטסיס טריפעג טעברַא-סגנוטָארסיױא ןייז טָאה אנוש רעד
 ןַאלּפ ןטעברַאעגסיוא-זיצערּפ ַא

 רָאי קילדנעצ עכעלטע טימ טָאה עכלעוו -- טלעוו עשיטסינויצ יד
 -סינויצ-טינ יד יוװ טקנוּפ ,עדנַאגוא ןריזינַאלָאק טזָאלרעד טינ רעירפ
 טגיילעגוצ טינ ןבָאה ,טרעהעג בָאה ךיא ךיוא רעכלעוו וצ ,טלעוו עשיט

 ןעגנַאגַאב ןענייז עלַא ייז -- עניטסעלַאּפ ןריזינַאלַאק וצ טנַאה ןייק
 | .ןתועט עכעלטכישעג עשיגַארט ןוא ערעווש

 -רעדיש ריא ןיא ,עידעגַארט יד :רערָאלק ַא זיא ריפסיוא רעד
 ןבָאה רימ סָאװ ,םעד קנַאדַא זיולב ןעוועג ךעלגעמ זיא ,םענרַאֿפ ןכעל
 .רעטנעצ ןלַאירָאטירעט ןקידנעטשבלעז ןקיצנייא ןייא ןייק טַאהעג טינ
 טינ ןבָאה ,ןטסילַאירָאטירעט יד יוװ יונעג ,גנוגעוַאב עשיטסינויצ יד
 .ןפַאש וצ ךַאז ַאזַא ןזיווַאב

 -הכולמ םעניילק וליֿפַא ,םענעגייא ןַא טַאהעג ןַאד רימ ןטלַאוװ

 ,קֿפס ילב ,ןברוח רעד טלַאװ ,לארשי תנידמ טנייה זיא סע יוװו ,רעטנעצ

 טלָאוו יאדווא .םענרַאֿפ ןכעלרעדיוש ,ןסיורג ַאזַא ןיא ןעוועג טינ

 ןליוו ןוא גנעג ענייז ןופ ןרעלטיה ןטלַאהעגּפָא טינ הנידמ עשידיי ַא

 הנידמ ַאזַא טלָאו "סעּֿפע, רעבָא ,קלָאפ עשידיי סָאד ןטכינרַאֿפ וצ

 -מוא טיײדַאב רעדיוו ךָאד טלָאו "סעּפע , רעד טָא ןוא ,טעוװעטַארעג)

 .סנבעל עשידיי עקילַאצ

 רעד ףיוא רעפטנע רעד זיא ּווו -- גנוקרעמַאב עטצעל יד ןוא

 רעקלעפ ענעדישרַאפ ןופ ןשטנעמ ןסַאמ עקיזיר ןבָאה ױזַא יו : הלאש

 ! ןןלַאבינַאק-ןשטנעמ ןיא ,תוער תויח ןיא טלדנַאװרַאֿפ ךיז טכַאנרעביא

 -יגַארט רעד ןופ גנוצַאשּפָא עקיטיײזלַא ,עוויטקעיבַא ,עקיטכיר יד
 ןעמעוו רַאפ ,רעקירָאטסיה עקיטפנוקוצ יד ןבעג ןלעוו הפוקת רעש
 .קרעוו ןיימ ביירש ךיא

 ,3 .'ב
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 לט ע צכוז

 . 46 קענַאשזָאבָא
 394 ריאמ שטיװָאלעבַא
 420 טרַאהרעבָא

 547 ,322 ,68 ,67 שטיװָאמַארבַא

 394 ןמלז זוגא

 396 ,123 רעקײטּפַא ,רעלדַא
 395 םירמ ןַאמלעדַא

 297 לקנַאי ןַאדיװַא

 564 קיציא שטיװעיײסװָא

 103 דוד ורמוא

 247 ןַאהָאי ךַאברוא

 428 קחצי זיּפשוא

 247 ,346 ,255 יכדרמ יקסנַאלעיזַא

 187 יקסנַארעיזָא

 244 שטיוװָאטַא

 246 ַאשַאמ טילעַארזיא

 523 ןעזייא

 286 ר"ד ַאװָאטַאינימיא

 586 ,568 טנַאנעטיײל ,ווַאּפערכָא

 5238 ,518 ,502 ,491 ,490 יקסיילא

 567 ,564 ַאינעג ַאקצינעקלָא

 547 ןרהא יקסווָאנישטמַא

 355 ַאשַאמ קילָאנַא

 586 ,577 ,516 השמ קילַאנַא

 586 ,542 ,525 ןסינ קילָאנַא

 348 ,347 ר"ד ץעילָאקַאטנַא

 539 ,527 שָאטנַא

 ,484 ,482 ,278 ,211 רַאסימָאק ,רעטסַא

5, 546, 547, 554. 

 147 ףסוי ושָאטַאּפָא

 52 קירנעה עיוװַאקַא

 557 .שזניא ,סקַא

 245 ,185 ץרַאװשידָארלעסקַא

 147 ,80 םולש שַא

 21 ַאבַא יזנכשַא

 ב
 347 יקסנַאירגַאב

 587 ,586 ,540 ,5230 ר"ד ןַאמטַאב
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 ןעמענ ןופ

 230 ללה יקסשירעבלַאב

 ,516 ,489 ,46 ,45 רָאדָאעט יקסשירעבלַאב

1 566, 567, 577, 581, 586 

 46 ,41 ַאזיל יקסשירעבלַאב

 ,15 ,12 ,12 .גַאמ ,לדנעמ יקסשירעבלַאב

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 46, 

49, 52, 65, 66, 112, 175, 210, 214, 

2, 258, 214, 397, 482, 483, 516, 

1, 559, 566, 568, 573, 578, 586 

 520 עקבא יקספוטלַאב

 123 ,118 .גַאמ ,יקסוװָאקלַאב

 566 יקסמָאטסַאב

 566 קַאב

 586 רעריפרַאשרעבָא ,קַאב

 ,280 ,278 ,277 ,216 םייח יקסרושַאקַאב

2, 283, 289, 458, 473, 505 

 465 ,100 אנעיכ ַאקסוװָארָאב

 347 ,346 ,311 יכדרמ ןַארַאב

 2347 המלש יקסוװָאנַארַאב

 586 רעריפרַאשרעטנוא ,עדרַאב

 529 רעטעטינַאס ,עדרַאב

 46 ןיכורַאב

 568 ר"ד יקסנַאשזוב

 2355 ַאנימ ךוב

 246 ןַאמּפיל ןיקדלוב

 547 םוחנ ןיקלוב

 356 ,244 ,185 ,129 לארשי שטיווָאמינוב

 245 ַאזָאר שטיװָאמינוב

 ,231 ,210 ,149 ,143 ,141 ,125 סַאקַארוב

2, 233, 234 

 394 לארשי יקסיקַארוב

 ,281 ,280 ,274 ,273 ,263 ,258 ןייטשרוב

3, 285, 286, 288 

 428 ןרהא יקסלעטשוב

 566 ַאקסווָאזָאשזב

 523 ,90 םייח יקסוװָאטסּושזב

 514 ,513 ,90 ַאלעפ יקסוװָאטסּושזב

 428 ,427 ,421 ןַאטיּפַאק ,לעגייב

 572 ַאדירפ לָאװיײב

 149 ,126 ,124 ַאװַאלסינָארב ָאקשישזריב



 91 רָאטקיװ ַָאקשישזריב

 ,91 ,80 ,79 ,77 'פורּפ ,לאכימ ָאקשישזריב

3 124, 139, 149 

 145 םַאלָאקימ ָאקשישזריב

 118 םייהנעקריב

 597 ,596 ,595 ידַאלב

 586 ןייטשואלב

 435 ,י ךָאלב

 547 ,5237 המלש ךָאלב

 428 ןועמש ךָאלב

 244 שריה לַאטנעמולב

 2345 ,344 ןמחנ לַאטנעמולב

 ,503 ,490 ,479 טסיטרַא ,יַאתבש רעכַאילב
510 

 294 ַאדעפ ןעגנעב

 524 יקסווַאיזדנעב

 165 לעדנעב

 517 טסילַאנרושז ,רעדנעב

 480 ,479 ,346 ךורב יקסנָאקַאינעב

 19 רעקעב

 222 רעגרעב

 516 ר"ד שריה רעגרעב

 516 קודצ רעגרעב

 212 טנַאיצילָאּפ ,ןייטשגרעב

 187 ,161 ןרהא השמ לעטשרעב

 ,301 ,275 ,270 ,269 ,150 ר"ד .מ יקסדָארב

9, 351, 252, 254, 256 
 ,34/ ,2342 ,127 ,3235 ,301 ,300 .א עדוארב

4258 

 249 ,211 טפַאזנָארב

 566 ַאנדורב

 516 ענדורב

 394 השמ עדיורב

 349 ,104 לחר עדיורב

 521 עקמערבַא סעדיורב

 148 ,119 ןייטשורב

 294 בייל ןייטשורב
 587 רעריפמרוטשרעבָא ,ןזייאנערב

 ג
 539 ,526 ,503 ,491 ץרעה ַאדנעװַאג

 395 יקסרעװַאג

 145 ןיטנַאטסנָאק יקסוועזיַאג

 521 לעיפמַאלַאג

 529 ,516 דלָאג

 289 ר"ד סרובדלָאג

 575 גרעבדלָאג

 182 סירָאב גרעבדלָאג

 597 ,596 ,595 ,46 .מ ןַאמדלָאג

 580 ,573 םהרבא קינוװָאטנַאג

 133 ,132 ןַאמָאר ָאקנערַאשטנַאג

 566 וועל סענַאג

 301 ַאנעריא םײהנעּפָאג

 446 ,213 ,180 ןָאדרָאג

 446 .ב ןָאדרָאג

 225 ,182 המלש ןָאדרָאג

 2312 עביל ןילרָאג
 527 ,349 ,225 ,104 88 שרעה טלַאטשעגטוג

 | 479 ןַאמטוג

 ,400 ,211 ,301 ,254 ,209 .שזניא ,ןַאמכוג

3 412, 484, 586 

 566 ,508 ,507 ,490 ,312 ,202 ,100 שטיוורוג

 2396 שטיווערוג

 510 ןַאמרעדיג

 2385 ר"ד ,ןָאזלעטיג

 464 ר"ד ,ןַאמלעטיג

 118 ,77 .רפ ןַאמרעטיג

 297 והילא שואווייג

 297 קחצי שואווייג

 249 ריאמ שטיגליג

 525 לדוי גרובזניג

 21 יקסוװָאשריג

 316 ר"ד ,סובָאלג

 ,412 ,234/ ,345 ,290 ,289 ףסוי ןַאמזַאלג

0 41 431, 432, 461, 473 

 | 28 ,20 ,י סַאלג

 80 .גימ-עציוו ,סַאציורדעג

 223 .ח טייהטנוזעג

 203 עיַאש טייהטנוזעג

 90 ר"ד ,ןַאמלעג

 492 איסול ןַאמלעג

 566 ברַאפלעג

 587 ,רעטעטינַאס ,טנעג

21 



 5817 רעריפרַאשרעטנוא ,סגעג

 ,307 ,300 ,290 ,284 ,254 ,242 בקעי סנעג

3 130, 337, 342, 350, 403, 420, 

1 422, 424, 425, 426, 427, 430, 

1, 440, 450, 451, 452, 454, 455, 

6, /45, 458, 459, 400, 401, 4602, 

5, 466, 468, 470, 471, 4713, 4714, 475 

 ,483 ,419 ,415 ,347 ,322 ןָאמָאלַאס סנעג

5, 510, 525 

 509 ר"ד ,וװָאצעג

 587 רעריפמרוטשרעבָא ,רעדרעג

 518 יקסשינַאמרעג

 297 ףסוי ןייטשרעג

 442 ,394 ,258 בקעי ןייטשרעג

 297 ,34 רעקײטּפַא ,יקסנעזדָארג

 99 ,713 ברה ,רזוע םייח יקסנעזדָארג

 521 עקבייל יקסנעזדָארג

 104 ,92 םייח עדַארג

 396 ,595 ןַאמסָארג

 293 ץירָאמ ןַאמסָארג

 79 .,ודַא ,רַאקסָא גרעבנעזורג

 297 טנַאיצילָאּפ ,בקעי דלעפנירג

 29 לשרעה ןַאּפשנירג

 356 ,21 ר"ד ,.ג ןושרג

 147 ,21 ר"ד ,ירָאגירג ינושרג

 ד

 508 סעדנַאד

 587 ,519 ,518 לאשאק ןעדראגוד

 556 ,552 .זָאּפמָאק ,ןיקשַאמרוד

 312 םחנמ רעשטיוד

 312 ר"ד ,םהרבא יקסווװָארטימיד

 524 ןייטשטנעמיד

 510 ,297 עבייל לואעד

 ,423 ,421 ,420 ,2307 ,242 ָאלַאס רעלסעד

4, 454, 455, 450, /45, 458, 406, 

4, 415, 478 

 478 ,433 ,420 סקילעפ רעלסעד

 ה

 - 516 ר"ד ,ןַאמזוַאה
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 170 רעלָאמ ,ןַאמענַאה

 547 ןַאמפָאה

 214 םהרבא ןײטשּפָאה

 294 שטיװָארָאה

 322 טרַאה

 595 .שזניא ,שטיוורוה

 396 ,394 השמ רעלעה

 ,182 ,137 ,135 רַאסימָאקיטיבעג ,טסגניה

0, 457 

 1023 ר"ד ,רעלעה

 111 ףלָאדור סעה

 428 ןָאעל טסברעה

 213 ןַאמשרעה

 566 עיסַאב סערוַאװ

 104 ,92 .א רעלגָאװ

 72 םייח טלָאװ

 353 ,249 ,348 דוד ןָאספלָאװ

 355 ןַאמלעקעה-ןָאספלָאװ

 348 יקסיװָאקלָאװ

 564 םהרבא קינפַאװ

 ,490 ,415 ,342 ,241 ,322 ,255 ןָארָאװ

1, 5013, 506 

 397 ,187 ווָאנָארָאװ

 355 עינעג ליגשַאוו

 ,82 ,81 ,74 ,13 ,31 ר"ד ,בקעי יקסדָאגיױװ

9, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 129, 

0 121, 135, 126, 147, 148, 149, 150 

 ,148 .121 ַאנעלעי ַאנװָאנָאימעס יקסדָאגיװ

150 

 297 שריה יקסווָאכוטיװ

 ,462 ,400 ,458 ,349 קיציא גרעבנעטיוו

3, 464, 405, 466, 413 

 525 השמ ןייוו

 586 ,521 ביורטנייוו

 272 קיניײװ

 516 ,2346 יכדרמ רענייוו

 312 הרש ַאקסדַאװַאז-רענייוו

 403 ,376 ,354 ,252 ,90 ר"ד ,בירנייוו

 91 ר"ד ,.מ ךיירנייוו



 4714 ,455 ץעיװָאּפַאטשעג ,סייזי
 187 ּפָאקסיײװ
 507 .342 ,241 ,255 .ודַא ,,ב ּפָאקסיײײ
 ,69 ,31 ,28 ,21 ,20 .ודַא ,ףסוי ןַאמצייזו
 ,09 .31 ,28 ,21 ,20 .װדַא ,ףסוי ןַאמצייוו

0, 595, 597 
 99 ןואג רענליזו
 346 לארשי רימָאקליװ
 134 יקסיניזי
 199 ,185 עקוולשוו
 121 .א יקסווָארגנעזװ
 121 לארשי יקסנילברעוו
 586 רעריפרַאשרעבָא ,עלרעזו
 79 שואעדַאט יקסוועלבודוו

 ז

 ,552 ,534 ,533 ,192 עילומ יקסווָאדולבַאז

556 

 506 ,526 ןירַאגַאז

 421 יקסיינַאז

 31 םלעווַאז

 521 םיסקַאמ לָאז

 133 ,121 םהרבא דניקלַאז

 428 לאכימ דניקלַאז

 559 ,5217 ,509 ר"ד ,ןָאסדניקלַאז

 112 ר"ד ,קַאז

 279 ,248 ,203 םײהקַאז

 507 עיסעּפ יכרַאז

 520 ללה לדייז

 547 ףלָאװ לדייז

 563 ,529 ,516 ר"ד ,ןירעוועס רעלדייז

 ,209 ,165 ,137 ,135 ,131 םהרבא רונשדייז

2, 295, 301, 302, 2311, 413, 

5, 482 

 131 .װדַא ,ןייטשרעבליז

 521 עלעטָאמ ןייטשרעבליז

 521 עקנאמ ןיטָאלז

 125 'טָארּפ ,סושטיװָאקַאשז

 229 ָאקסװַאקושז

 182 בקעי יקסוװַארושז

 73 לַארענעג ,יקסווָאגילעשז

 12 בקעי ווָאקינזעילעשז
 442 ַאװָאקינזעילעשז

 ֹח

 194 טייח

 191 ַאשַאי ץעפייח

 ט

 399 .גַאמ ,יקסיײסַארַאט

 524 ןידרעווט

 519 ,516 ןַאמכוט

 521 ,91 רָאטקעריד ,שטיווָאברוט

 399 ,397 ,355 ,134 עינָאס לעגרוט

 52 סַאנָאי ווָאקרוט

 72 .װודַא ,לעטייט

 529 ,516 ,191 ,155 .וודַא ,םיובלעטייט

 284 שטיווָאניײט

 123 ר"ד ,םיובענעט

 103 רָאטקעריד ,רעּכעט

 355 גרעבנעטכַארט

 166 יקסנישטּפמָארט

 348 ,164 ,131 .שזניא ,לואש יקצָארט

 266 ,265 ,258 ןַאמקָארט

 329 ,211 ,98 ,89 רָאטַאנעס ,םייהנעקָארט

 586 ,561 יקסלאפָאגירט

 165 יקסונרַאשט

 396 רעקײטּפַא ,ילסעשט

 106 ,72 ףסוי ווָאכינרעשט

 ר

 521 עקסָאי שיאַאי

 234 ,192 ,191 רעלדיפ ,ידַאקרַא רעקווָאלדַאי

 521 עקרוא טווָאטַאי

 521 עקרעב טװָאטַאי

 446 ןַאטַאנָאי

 147 ַאראלק גנאי

 428 ךלמ יקסינַאי

 80 װַאלסעטש יקסווָאקנַאי

 595 שטיװָאקסָאי

 550 עּפָאי

 200 ןָאסבָאקַאי
 26 ברה ןָאסבָאקַאי
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 ,209 ,165 ,131 .ודַא ,ירָאגירג יקסנושַאי
0, 253, 254, 258, 101, 311, 445 

 453 ר"ד ,ןַאּפשַאי
 46 ,28 דוד שטיוװָאפעזוי
 329 ,279 ,248 ,146 לארשי ןַאטוי
 524 יקסרעזעי
 346 שריה יקסמילָאזָארעי
 525 קילעז יקסמילָאזָארעי

 כ
 399 ,391 רעקיײטּפַא ,ןיקווַאכ

 435 .גַאמ ,שַאלַאכ

 ,387 ,149 ,135 ,132 ,131 ,91 ר"ד ,םעלָאכ

5, 516, 552, 554, 556 

 259 ,19 ַאסקַאי ץעימַאכ

 488 ,349 ,297 .וודַא ,קיניָאװכ

 | 102 ,101 לעימכ

 473 ,458 ,453 ,288 ,280 םהרבא ץכ

 547 לרעב ץכ

 5417 שריה ץכ

 ֹל

 110 ,53 ,50 סירָאמ עפמַאל

 154 ,141 ,121 .א דרַאבגנַאל

 595 .שזניא ,ּפַאל

 322 סודיּפַאל

 481 ,480 רענקַאל

 428 װַאלסידַאלוװ יקצול

 355 ַאװע ןַאמרעביל

 297 לצרעה םעדיל

 258 ,110 ,91 ךורב יקצָאבויל

 568 רָאיַאמ ,שטיװַאבייל

 ,206 ,203 ,183 ,182 קיזייא שטיווָאבייל

7, 209, 210, 215, 218, 223, 224, 

5, 233, 248, 271 | 

 521 ,517 ןַאמבייל

 395 רתסא יקסווָאּפיל

 395 ,394 החמש יקסוװוָאּפיל

 346 ןבואר שטיוװָאקּפיל

 556 ץישפיל

 511 ר"ד וועידעבעל

 191 ר"ד עדנַאװעל
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 478 ,429 ,421 סַאװעל

 541 ,524 קחצי יוועל

 322 ,248 ,241 ,182 םוחנ טיוועל

 524 ,488 ,284 ַאשירג ןיוועל

 ,224 ,209 ,194 ,182 ,41 קילעז ןיוועל

, 2711 

 322 ,264 ,258 םייח ןיוועל

 31 הנח ןיוועל

 89 ,42 ר"ד ברה ,קחצי ןיוועל

 521 קישטלע ןיוועל

 355 ,354 רעב ןָאסניוװעל

 200 ר"ד ןָאסניוװעל

 313 אבויל ַאקציוועל

 595 שטיוװָאקוװעל

 28 ןייטשוועל

 104 השמ רערעל

 מ
 85 .גַאמ ,קינַאזַאגַאמ

 524 טַאנַאמ

 213 רעװָאיליגָאמ

 349 רעקסײדַאמ

 289 .טּפַא ,רוזַאמ

 446 .נ עיזַאמ

 419 עדירפ סעזָאמ

 92 ר"ד סעטַאמ

 111 ,32 .שטעיוו ווָאטָאלָאמ

 ,299 ,243 (יקסלָאמ) םייח יקסדַאשטלָאמ

7, 422, 423 

 191 ןיקלַאמ

 547 שטיװָאטסָאמ

 134 שריה ץַאמ

 322 ןיקצַאמ

 31 הרש יקציוװָאגרַאמ

 185 ןרעטשנעגרָאמ

 400 ,297 סוקרַאמ

 26 .זערּפ ,יצַאנגיא יקצישטשָאמ

 597 ,596 ,595 השמ שטיװָאקשָאמ

 י | 523 ,522 לדוי טומ

 ,253 ,210 ,202 ,201 ,182 ,135 רערומ

0, 313 

 517 ,516 ,510 ,415 ,420 .װדַא ,טַאקשומ



 165 לעזיימ

 73 .סקעלַא שטיוװָאטשיײמ

 566 יקסוװָאלעשיײמ

 521 עקמערבַא יקסווָאקיילימ

 89 לאומש ןַאמלימ

 345 יקצעלימ

 547 רעטלַא רעלימ

 ,209 ,165 ,131 לסּפעש יקציװָאנַאקלימ

0, 211, 253, 289, 290, 300, 301, 

1, 351, 352, 458, 479, 484 
 ,211 ,98 ,89 ,28 טַאטוּפעד ,בייל גרעבצנימ

0, 329 

 170 ,147 יצירוַאמ יקסווָאקנימ

 515 ,514 רעקיײטּפַא ,רעקנימ

 547 .שזניא ,לבעמ

 345 דעמַאלעמ

 355 ַאזיל ץלעמ

 ,515 ,514 ,508 ,507 ,506 הימחנ רעצלעמ

6, 517, 524, 540, 512 

 522 שטיוועלעדנעמ

 586 ןירעמ

 93 .נימ-,מערּפ ,סיקרעמ

 85 סחנּפ לעדַאנ

 396 ןַאמלעדָאנ

 178 ןועמש זָאנ

 19 ,ּפ קיוװָאנ

 522 ,304 ,297 סעטַאנ

 507 ,506 טנַאיצילָאּפ ,װאקיסָאנ

 524 ןָאעלָאּפָאנ

 133 ,3 רעקיײטּפָא ,טוברַאנ

 233 .ש שישורַאנ

 128 טנַאדנעמָאקיטָאטש .,ןַאמיונ

 597 'פָארּפ ,םיובסונ

 ,421 וװַאלסעשט יקסוװעשַאטלָא-םיובסונ

8, 597 

 19 .ש רענגינ

 507 ןַאמרעדינ

 595 ,41 שובייל ןַאמיינ

 210 סקַאמ יקסנישטנעמעינ

 210 ַארימ יקסנישטנעמעינ

 ס

 356 ,86 ,13 ר"ד ,קישטײװָאלָאס

 155 יקסנַאימָאלָאס

 521 (שטיוורוג) רעטלַא ערומַאס

 521 ךענעה ערומַאס

 204 רעקַאס

 355 הנח ײסַארַאס

 277 בר ,יקצָארָאס

 355 הנח ַאקָארָאס

 566 יקסרַאדוס

 566 ַאקצילַאמוס

 104 ,92 םהרבא רעוועקצוס

 442 .י יקצילָאטס

 91 ר"ד ,סישַאטס

 313 .גַאמ ,לעפוטס

 355 ,155 ר"ד ,אבמעטס

 508 ןושַארטס

 131 ,וודַא ,רעפייס

 213 ןושרג ַאטָאריס

 324 ,ח יקצולס

 509 ר"ד ,שטיװָאקומס

 279 ,8 ,206 ,146 .וודַא ,גלימס

 93 טנעדיזערּפ ,ַאנָאטעמס

 557 ,265 ,258 ,182 .ב .י לַאגעס

 503 רעסישזער ,לארשי לַאגעס
 77 .ז שטיוװָאלַאגעס

 354 ,352 ,348 ר"ד ,סילדעס

 ,266 ,8 ,164 ,92 םייח יקציטַאימעס

482 ,481 ,288 ,287 ,286 ,6 

 541 ןועמש יקצינעס

 - 394 ר"ד ,יניָאקַאּפס

 204 ריּפס

 521 קילעז ריקס

 324 אמיניטיאמ סויריקס

 311 ,297 שטיוװָאלָארס

 ע
 346 םהרבא ןיגניטע

 347 רעגניטע

 521 ,200 ר"ד ,דוד ןַאמרעטלע

 158 ,8 אנַאיטַאט טרעלע

 523 ,522 ןָארּפע

25 



 ,381 ,179 ,3178 ,351 ר"ד ,רַאזַאל ןייטשפע

9, 390, 509, 512, 513, 516, 517 

 פ
 421 ,248 ,237 ,204 .ןדַא ,יקסריוװָאּפ

 568 טנַאנעטײל ווָאקנעלװַאּפ

 21 בקעי טָאּפ

 ,207 ,199 ,196 ר"ד ,רימידַאלװ רעטשטָאּפ
9, 210, 231, 248, 516, 529 

 144 ר"ד ,לַאּפ

 297 לקנַאי יקסנַאקילָאּפ

 145 רעריפמערוטשרעטנוא ,ןעוויזנעלַאּפ
 93 סיקצעלַאּפ

 527 ,509 ר"ד ,ץנַארעמָאּפ

 29 טסנרע טַאר ןָאפ

 31 ַארָאד ּפַאּפ

 21 ר"ד ,ּפַאּפ

 261 ,200 ,12 רעקיײטּפַא ,קַאּפ

 345 יָאנטרַאּפ

 31 עניירב רענזיוּפ

 49 ברה ,רענזיופ

 587 עייר שטיוועשוווייפ

 446 ןייטשנייפ

 | 322 רעקסניּפ

 550 ,351 ןייטשלעקניפ

 521 (סילעירסַאק) עקרעב ַאקשורטעיּפ
 ,253 ,215 ,211 ,209 ,165 ,121 לאוי ןַאמשיפ

524 ,419 ,1 

 522 סעקשיפ

 395 ,304 ,249 ,294 והילא סקַאלּפ

 93 ןושרג רעכַאמרעדולּפ

 521 לרעב קינטולפ

 243 רעשעלפ

 544 ,533 ַאקדעפ

 121 לואש יקסװָאכוטעּפ

 248 ,216 ,182 ןַאמדלעפ

 345 ןַאמלרעּפ

 322 ןייטשלרעּפ

 52 רעטסרעפ

 557 רָאזיװָארּפ

 312 לעבַא קישטמיָארּפ

 46 רתסא קינוװָאכָארּפ
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 278 ,217 םָארפ

 566 אנח ןַאשזורּפ

 566 ,5237 ,521 עקסּפעש ןַאשוורּפ

 420 ריאמ טכורפ

 509 ,396 ,127 רעקיײטּפַא ,קַאזיא קמורפ
 ,210 ,209 ,165 ,131 .שזניא ,לָאטַאנַא דירפ

1, 248, 253, 254, 259, 260, 286, 

0. 295, 2300, 2102, 304, 306, 307, 

8, 309, 2310, 313, 321, 223, 342, 

5, 146, 2352, 400, 403, 420, 424, 

5, 430, 439, 445, 458, 479, 484, 
0, 516, 517 

 143 ברה ,דירפ

 3717 ר"ד ,דירפ

 513 עקטסישזוקינַאמ ,ַאדירפ

 547 דוד גרעבדירפ

 400 ,19 פיליפ ןַאמדירפ

 3:6 ,313 עדירפ

 ,91 ,88 ,77 ,49 .31 .װדַא ,חנ יקצולירפ

2 93, 104, 105, 110, 112, 118, 119, 

4, 125, 126, 129, 1230, 143, 144, 

5, 147 

 ,119 ,118 ,112 .106 ,49 ַאלוַאּפ יקצולירּפ

2, 144, 146, /14, 215 

 1211 ,122 .שזניא .סנרּפ

 394 ןבואר רעגערּפ

 92 .ל .י לרפ

 ִצ
 576 ,515 ,510 .ש ווָאקידָאצ

 587 רעריפרַאשטּפױה ,סקַאמ ןַאמלָאצ

 1234 ,123 ,118 ,72 ןארימ סיזרעקוצ

 322 יקסלוביצ

 29 ללה ןילטייצ

 111 ,72 .גַאמ ,סוטַאניצנײצ

 566 קומיצ

 132 ר"ד ,ךעלעצ

 516 יקסווָאיזדנעצ

 121 טנַאדנעמָאק ,קינעפנעצ

 ק
 566 ,216 ,254 ,59 ,58 ,53 ןַאגַאק



 312 ַארָאד ןאגַאק
 322 עוויר ןַאגַאק
 105 בא ןַאהַאק

 88 לארשי ןַאהַאק
 90 ,77 ,50 ,49 רַאזַאל ןַאהַאק

 529 ,516 יקסלָאװַאק
 493 ַארַאלק יקסרַאװַָאק
 91 ר"ד .ג יקסרַאווָאק
 566 שוווייפ יקסרַאװָאק
 170 ,169 ,166 עיסָאז ַאקסװָאלזַאק
 460 יקסוװָאלזָאק
 389 םהרבא קיטָאק
 566 ,557 רעדיינש ,יקסניגרעשטַאק
 104 ,92 ,10 ,23 .ש יקסניגרעשטַאק
 396 ,356 ,264 ר"ד ,ײנדָאלַאק
 ,444 ,353 ,294 ,145 קילעז שטיװָאנַאמלַאק

448 
 556 ,54/ חנ לוָארַאסימָאק
 21 .ש יקצענעמַאק
 347 ,346 ,322 ןתנ רעכַאמרעמַאק
 69 ,29 ףשא ןָאק
 155 ר"ד זָאק
 69 ,46 ,29 ,21 ,21 ,20 לוסנָאק ,סקַאמ ןָאק
 149 ,143 ,121 סהנפ ןָאק
 ,208 ,201 ,200 ,118 סקַאמ שטיװָארָאטנַאק

4, 351 

 390 ר"ד יקסוועינעשטסָאק

 217 עכעצױּפַאק

 + 394 ,346 לארשי ןַאלּפָאק

 | 355 הרש ןַאלּפָאק

 ,342 ,110 ,91 ,77 .ד יקסנַאלּפַאקדןַאלּפַאק

3, 344, 345 

 428 קחצי ץַאק

 185 יכדרמ ןגָאבנעלענעצַאק

 131 .ודַא ,ןָאסלענעצַאק

 516 יקסנישטבַארַאק

 155 יקסירַאק

 556 ,554 ,552 ,525 ,516 ר"ד יקסוװָאגרַאק

 586 ,413 ,311 ,258 ,248 ,206 .ה קושַאק

 27 ,34 טנעדיזערּפ ,יקסניּפַאװק

 394 לטייפ קיווק

 520 ןאמפיוק

 246 ַאידָאלָאװ סיבלוק

 245 ,218 ַאינָאס סיבלוק

 218 ,11 הנשוש סיבלוק

 406 .שזניא ,יקסינוק

 213 השמ יקציוועסוק

 597 ,596 ,595 ץנימרעפוק

 102 קישטדנַאילרוק

 478 רינשוק

 ,0 ,אד7 ,415 ,4714 ,413 ,410 ,לעטייק

4, 488, 489 

 516 ,384 ר"ד ,ואסלייק

 397 קָאלק

 525 עשַארבַא טָאילק

 516 קחצי אקשטַאילק

 5237 ,516 ,507 לאירתכ ַאקשטַאילק

 42 רעטכיר ,יקסנישטפמעק

 446 םָארק

 156 ,155 עטַארבַא קינַארק

 435 ,165 שּוווייפ ײנסַארק

 31 יקסווָאקַארק

 143 רזעילא קורק

 ,350 ,349 ,2301 ,294 ,98 ןַאמרעה קורק

0, 420, 435, 438, 4239, 441, 444, 

5, 448, /44,, 448, 537, 552, 556 

 233 סָאנושטשורק

 281 ,280 ,298 ,277 רָאטיזָאּפמָאק ,יקסמיירק

 519 ,517 ,516 באז יקסניירק

 516 עשַאי יקסניירק

 ,4 ,81 ,218 ,276 ,215 ַאשַאס רעמערק

, 566 

 597 ,596 ,595 יקציּפעשק

 ר

 28 ,ד שטיװָאניבַאר

 586 ,541 ,543 ,5238 םהורי שטיוװָאניבַאר

 597 ,595 ןעזָאר

 87 ,13 .ודא ,ןושמש םיובנעזָאר

 444 גרעבנעזָאר

 144 בַאטש ,גרעבנעזָאר

 21 .ד זיוהנעזָאר

 566 ,49 לַאזנעזָאר

 556 רעביירש ,לַאטנעזָאר

627 



 / 355 ,186 ץנַארקנעזָאר
 568 ,344 .שזניא ,רענטַאר
 87 ,13 ר"ד ,שטיועלימכַאר
 | 161 ,21 לאימחרי שטיװעלימכַאר
 587 ,543 ,535 ,519 ,516 ,510 ר"ד ,ַאשימ םָאר
 524 רעמָאר
 351 ןָאר
 587 ,סעדנַאר
 42 סקַאמ טרָאּפָאּפַאר
 391 סעפַאר
 485 .וװדַא ,ווָאניבור
 99 ,73 ברה ,קחצי ןייטשניבור
 428 ַאסיַאר ןייטשניבור
 ,104 ,92 האל יקצינדור
 529 ,516 יקצינדור
 330 ןייטשטור
 586 ר"ד ,קינשטור
 213 ןַאמטיור
 85 .ח יקסווָאקמור
 21 ּפָארטנעביר
 523 ןַאמבייר
 106 ,72 ,19 ןמלז ןעזייר
 - 239 ,89 .װדַא ,ןַאמכייר
 268 ,261 ,123 ןַאשז דנייר
 2394 ַאדיא סעלקיר
 516 םהרבא יקסלָאגימער
 516 ןרהא יקסלָאגימער
 ,209 ,199 ,182 ,146 םייח יקסלָאגימער

0, 226, 248, 258, 219 / 
 485 ,297 טװעצַאמרַאפ ,ַאקסנַאשער

 ֹׂש
 | 121 ףסוי דַאבַאש
 451 ,289 ,147 ,73 ,19 חמצ דַאבַאש
 ,121 ר"ד ,ַאילַאזַאר ַאקסנארווַאגידַאבַאש

21 | 
 351 ,289 ר"ד ,יקסװָאדַאש
 322 יקסלעװַאש
 523 אזָאר שטיװָאנכַאש
 | 355 ,354 ר"ד ,ַאילימע טילַאש

 ,536 ,510 ,508 ,459 עקכענעה ָאריּפַאש
4, 5600, 561, 515, 576, 581 
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 344 ,92 פָארּפ ,םיפעי ָאריּפַאש
 | 1 521 עקלומ ָאריּפַאש

 529 ,516 ,377 ר"ד ,ןמלק ָאריּפַאש

 52 ,27 יפָארּפ ,רָאש

 | 542 המלש ץרַאש

 143 ,127 ,135 ,121 ברה ,בוש

 537 םהרבא ץרַאװש

 521 לעקצַאכ ץרַאװש

 30 עביל ץרַאװש

 31 הקבר ץרַאװש

 521 םהרבא עקיײקַאמ ץרַאװש

 587 רעטײלירעגַאל ,עצרַאוװש

 .182 ,105 ,164 ָאּפַאטשעג ,גרעבנענייווש

4, 195, 210, 218, 221, 257 

 . 395 ןרהא ןיקלוש

 395 הקבר ןיקלוש

 354 יקסשילעמוש

 566 רעניײװטַאטש

 | 587 .וודַא ,טרוק עכַאטש

 - 100 רעטסינימ ,ר"ד ,קסלעכַאטש

 213 גרעבנייטש

 | 11 עלהשמ קובישטש

 : | 595 ךלעפנייש
 586 ,556 ,555 לאירוא שטיװָאנמָאיש

 109 לַארענעג ,יקסרָאקיש

 134 רעקיײטּפַא ,טניווריש

 396 ,394 ןתנ גרעבסָאלש

 110 םכילעיםולש

 153 ,118 טנַאיצילַאּפ ,ןשיזילש

 542 שטיוועלומש

 587 שטיוװָאקשומש

 428 ַאינָאס ווָאדימש

 428 ןבואר רעדיינש

 182 שטיוװָארעדיײנש

 247 ןַאמרעדיײנש

 200 טװעצַאמרַאפ ,רעקנעש

 349 ַאקסוועינעשרעש

 127 רעקיײטּפַא ,רַאּפש

 | י 85 ,43 הנוי רעּפש

 518 ,473 ,284 ,278 ,217 לעלַאצ קינלָאקש

 83 רָאדַאסַאבמַא ,ַאּפריקש

 264 ,110 בייל רעצעזטפירש
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